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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

ವಿವರ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಯ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಯ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚನನ ಸಂದರ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಯ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಗರಗೆರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಗರಗೆರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಯಗುವಕೋಟೆ, ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳನ್ನನ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ ,ಆ.ಕೇಂದರ ಬಿೋಚಗಾನಹಳಿಿ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/02/2015-15

ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ ,ಆ.ಕೇಂ ಹಂಪ್ಸಂದರ , ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇ-ತಿಮಮ ಸಂದರ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಸಾದಲ್ಲ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ||
ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಶೇಟಿಟ ಹಳಿಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸÁ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ ,ಆ,ಕೇಂದರ ಎಲ್ಿ ೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಶೇಟಿಟ ಹಳಿಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರುಬೂರು, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಂಚೇನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುೇಂದಲಗುರ್ಕಿ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹುದಗೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಯ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
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ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ರಮಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೊಸೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಯನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇ-ತಿಮಮ ಸಂದರ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೊಸೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ 'ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಂದಿ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
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41

ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/11/2015-16

42

ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/1/2015-16

ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚನನ ಸಂದರ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಯ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಾಗಾನ್ನಕುೇಂಟೆ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಂದಿ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವÁಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಗರಗೆರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/64/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ / 2017-18

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೇಮಾಲಿಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬಿೋಚಗಾನಹಳಿಿ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲಕಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಡಿ.ಪ್ರಳೆ , ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುೇಂದಲಗುರ್ಕಿ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ರಮಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಂಜಿಗುೇಂಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಂಗಮಕೋಟೆ,
ಶಿಡÀ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ಟಿಎಬಿ/10/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/21/2016-16

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವÉ್ ್ೋಲ್ಲರು, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವÉ್ ್ೋಲ್ಲರು, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮುರುಗಮಲ್ಲಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಿ.ಮದ್ದ ೋಪ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸ್,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲ್ಲೋಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ
ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೆ.ಮುತ್ತು ಕದಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಗರೆಡಿಿ ಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪ್ರತಪ್ರಳೆ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೇಮಾಲಿಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ರವರ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮುರುಗಮಲ್ಲಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೆೇಂಚಾಲಿಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಶಿಡÀ್ಲಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಯ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಿ.ಎಲ್.ಓ. ಕಛೇರಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪ್ರತಪ್ರಳೆ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
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ಜಿಆಕುಕಟಿಎಬಿ/63/2015-16

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲ್ಲೋಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹಂಪ್ಸಂದರ , ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗÉದ್ರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಿ.ಮದ್ದ ೋಪ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸ್,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಶಿವಪುರ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೆೇಂಚಾಲಿಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ
ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ, ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಂಡಿಕಲ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಂಡಿಕಲ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೊಸೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಿ.ಮದ್ದ ೋಪ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸ್,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲಕಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚಾಕವೇಲ್ಲ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಯಗುವಕೋಟೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಶಿವಪುರ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದÀ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ರವರ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18
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ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ(1)/4/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/58/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

116

ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜೂಲಪ್ರಳೆ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕುರೂಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರುಬೂರು ಗುತಿು ಗೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಸÁದಲ್ಲ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ||
ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ರಮಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರಹಳಿಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ದಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ

ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/2/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ/ಟಿಎಬಿ/37/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/53/2015-16

124

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ(1)/2015-16

ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ ,ಆ,ಕೇಂದರ ಚನನ ಸಂದರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಎಲ್ಿ ೋಡು, ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟ ರೋಗ
ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಗೂಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕÉ್ ವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/17/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ/52/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

133

ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/ /2017-18

ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಕಕ ಲಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಂಜಿಗುೇಂಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚಾಕವೇಲ್ಲ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ
ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಕಕ ಲಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಯನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗೆದ್ರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಇಲ್ಲಿ ನ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಯಗುವಕೋಟೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/44/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ/ /2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/13/2015-16

139

ಜಿಆಕುಕ/ಟಿಎಬಿ/48/2015-16

ಪ್ರರ .ಅ.ಕೇಂದರ ಬಿಳೂಿ ರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹುದಗೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ರಮಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಕಾಯಿಕರ ಮ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು/ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಗರಗೆರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಪ್ರ ಯಾಣ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

ಗುತಿು ಗೆ/ಹೊರ ಗುತಿು ಗೆ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ವೇತನದ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-18

2

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-19

ವಿವರ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗೆದ್ರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ

ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

3

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-20

4

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-21

5

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-22

6

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-23

7

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-24

8

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-25

9

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-26

10

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-27

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಗರಗೆರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಎಲ್ಿ ೋಡು, ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬಿೋಚಗಾನಹಳಿಿ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜೂಲಪ್ರಳೆ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೆ.ಮುತ್ತು ಕದಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರಹಳಿಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಗು/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-35

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಯಗುವಕೋಟೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲಕಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಗರೆಡಿಿ ಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರುಬೂರು, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ

ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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27
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ಸÁ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಿ.ಎೇಂ.ಓ.ಕಛೇರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಿ.ಮದ್ದ ೋಪ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸ್,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬಿಳೂಿ ರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಅ.ಕೇಂದರ ಗಂಜಿಗುೇಂಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಎಲ್ಿ ೋಡು, ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ
ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ

ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲಕಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಗËರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಾ.ಆ.ಕಛೇರಿ. ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚಾಕವೇಲ್ಲ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ ,ಆ,ಕೇಂದರ ಕುೇಂದಲಗುರ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮುರುಗಮಲಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನÁಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ರಮಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ

ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ ,ಆ.ಕೇಂದರ ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರೂಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹಂಪ್ಸಂದರ , ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹುದಗೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ

ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ತಾ.ಆ.ಕಛೇರಿ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಅ.ಕೇಂದÀ್ರ ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಡಿ.ಪ್ರಳೆ , ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಂದಿ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಂಚೇನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪ್ರತಪ್ರಳೆ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ರಮಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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ಪ್ರರ ,ಆ,ಕೇಂದÀ್ರ ಇ.ತಿಮಮ ಸಂದರ .
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರೂಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದÀ್ರ ಗೂಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/ /2017-18

2

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ/ಡಿಸಿ/14/2015-16

3

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ/ಡಿಸಿ/13/2015-16

ವಿವರ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡÀ್ಲಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ
ರಾಜೆ ವಲಯದ ಅನ್ನದ್ಯನದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಂಜಿಗುೇಂಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ,

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

4

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/09/2016-17

5

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/10/2017-18

6

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/15/2014-15

7

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/12/2017-18

8

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/11/2017-18

9

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/14/2017-18

10

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/13/2017-18

ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಮತ್ತು
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್
ಸೇವೆಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಲ, ಬ್ರರ ಡ್, ನಾನ್
ಕಲ್ಲನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನನ
ಮಾತರ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಲ
ಟೆೇಂಡರೆಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ವತಿಯೇಂದ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಅನ್ನಮೋದನೆ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ
ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಡಯಟ್ ವೆಚಚ ದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ ದ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸಹಿಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ

ಡಯಟ್ ವೆಚಚ ದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
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14

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/09/2017-18

15

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/02/2017-18

16

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/07/2017-18

17

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/03/2017-18

18

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/17/2017-18

2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಡಯಟ್ ವೆಚಚ ದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್
ಸೇವೆಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ಡಯಟ್
(ಹಾಲ್ಲ ಬ್ರರ ಡ್) ಸೇವೆಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಯಯ
ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಇಲ್ಲಿ ನ ಡಯಟ್ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ ದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಇಲ್ಲಿ ನ ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ ದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಕಛೇರಿ ವೆಚಚ ದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

19

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/08/2017-18

20

ಜಿಆಕುಕ/ಡಿಸಿಬಿ/15/2017-18

2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ವಲಯದ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ನಾನ್ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/16/2016-17

2

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/ಸ.ಮಾ.ಆ.ಪ್ರ/04/201718

3

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/01/2017-18

4

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/5/2017-18

5

ಜಿಆಕುಕ/ಟಿೇಂಡರ್/02/2017-18

ವಿವರ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶ್ಮ ಚ
ಪ್ರೆ ಡುಗಳನ್ನನ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನಾದೆ ೇಂತ
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚಚ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಸಿ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆಯವೆ ಯ
ವಿತರಣೆ ಲೆಕಕ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ 2210 ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ಮತ್ತು ಜನಾರೋಗೆ -00-800-0-17 ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಮಾತೃ ಆರೋಗೆ
ಪ್ರಲನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಧಿೋನ ಆರೋಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದ್ಯನವನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇಡಗೂರು (ಕರುಣಾ ಟ್ರ ಸ್ಟ )
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಗೆ
2016-17 ನೇ ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಲಖ್ಯ ಕನಿಷ್ಟ
ವೇತನ ದರಗಳನವ ಯ ವೇತನ ಮತ್ತು
ಶಾಸನಬ್ದದ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನನ ಮುೇಂದಿನ
ಆದೇಶ್ದವರೆಗೆ ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ

6

ಜಿಆಕುಕ/ಜಿ.ನ.ಪ್ರ .ನಿ/ಟೆೇಂಡರ್/10/201718

7

ಜಿಆಕುಕ/ದ್ಯಸಾು ನ್ನ/2/2017-18

8

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸ್ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್ಪಿ/ಬಿಜಿಟಿ/07/2
017-18

9

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/17/2016-17

10

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/01/2017-18

11

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/12/2016-17

2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಜಿಲೆಿ ಯ ನವ
ಪ್ರ ವತಿನಾ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ ಎಲ್ಲಿ
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಲರ್ ಗ್ರರ ಡ್ ಮತ್ತು
ಪ್ವರ್ ಪ್ರಿ ೇಂಟ್್ ನಿಮಾಿಣ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನನ ಅನ್ನಮೋದನೆಗಾಗ್ರ
ಸಕಾಿರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಬೇಕಾಗ್ರರುವ ಲೇಖನ
ಸಾಮಾಗ್ರರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸುು ಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲೆಿ ಯ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಲಖ್ಯಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.
ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಇತರೆ ಬಾಬುು ಗಳಿಗೆ 2014-15, 2015-16,
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ಅನ್ನದ್ಯನ ಹಾಗೂ ಖಚಾಿಧ
ಅನ್ನದ್ಯನದ ವರದಿಯನ್ನನ ನಿೋಡುವ
ಕುರಿತ್ತ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆಯವೆ ಯ
ವಿತರಣೆ ಲೆಕಕ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ 2210 ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ಮತ್ತು ಜನಾರೋಗೆ -00-800-0-17 ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಮಾತೃ ಆರೋಗೆ
ಪ್ರಲನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಗೆ ಕಾಮಿಿಕ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ ಪ್ರವತಿ
ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಾಮಿಿಕ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕರಣ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವಲಯದ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳ ಡಯಟ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುಕಡುವ ಬ್ಗೆೆ

12

ಜಿಆಕುಕ/ಕ.ಅ/ಲೆ.ಪ್.ವಿ/01/2015-16

13

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/ಎೇಂಪಿಕ್/08/2016-17

14

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/18/2016-17

15

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊಸಂ/ಟೆೇಂಡರ್-1/2017-18

16

ಜಿಆಕುಕ/ಮಾೆ ಪ್/ಟೆೇಂಡರ್/08/2017-18

17

ಜಿಆಕುಕ/ಎನ್ಎಎಸ್ಜಿ/ಟೆೇಂಡರ್/09/201
7-18

18

ಜಿಆಕುಕ/ಸೋ.ರೂ.ಟಾ/ಟೆೇಂಡರ್/05/201
7-18

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕುೇಂದು ಕೋರತ್ಯಗಳು
ಹಾಗೂ ತ್ತತ್ತಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ
ಕರ ಮವಹಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಎೇಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು
ಪ್ರ ಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ ಪೆರೇಸಂದರ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೆಕ
ಕಾೇಂಪೌಚಡ್ ನಿಮಿಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
108 ಆರೋಗೆ ಕವಚ ವಿಸು ರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ
ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ಸೇವೆಯನ್ನನ ಹೊರ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲದಿೇಂದ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ಆರೋಗೆ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ
ಸಂಪೂಣಿ ಮಾಹಿತಿಯುಳಿ
ಕಂಪೂೆ ಟ್ರೈಸ್ಿ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಜಿಲಿ ನಕೆೆ ,
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ನಕೆೆ , ಮತ್ತು ಪ್ರರ ,ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳ
ನಕೆೆ ಗಳನ್ನನ ಚೌಕಟ್ಟಟ ಸಮೇತ
ತಯಾರಿಸಿಕೇಂಡು ಆರೋಗೆ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ದಶಿಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ 24/7 ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಭವನಿೋಯ ತಿೋವರ
ರಕು ಸಾರ ವ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಸಲ್ಲವಾಗ್ರ ತ್ತತ್ತಿ
ಚರ್ಕತಾ್ ಸಾಧನ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಣ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಜಿಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ವಾೆ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ರುವ
24/7ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ . ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಮತ್ತು
ಸಾ.ಆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಲರ್ ರೂಫ್ಟಾಪ್
ಫೋಟೋವೊಲ್ಲಟ ಕ್ ಸಿಸಟ ೇಂಗಳನ್ನನ
ರ್ಕಯೋನಿಕ್್ ಸಂಸ್ಥಥ ಯೇಂದ ಅಳವಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ

19

ಜಿಆಕುಕ/ಸ.ನಿ.ಬಾೆ /ಟೆೇಂಡರ್/07/201718

20

ಜಿಆಕುಕ/ಸೋ.ವಾ.ಹಿೋ/ಟೆೇಂಡರ್/06/2017
-18

21

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಸಂ/ಟೆೇಂಡರ್/13/2017-18

22

ಜಿಆಕುಕ/ಹಾಲ್ಲಬ್ರರ ಡ್/ಟೆೇಂಡರ್/11/2017-18

23

ಜಿಆಕುಕ/ನಾನ್ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್/ಟೆೇಂಡರ್/12/201
7-18

24

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/3/2017-18

ಚಕÀ್ಕಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ
ಬ್ರುವ ರೋಗ್ರಗಳ ಹಿತದೃರ್ಷಟ ಯೇಂದ
ಸಳೆಿ ನಿರೋಧಕ ಬಾೆ ೇಂಡ್ ಮತ್ತು
ಜಾಲರಿಯನ್ನನ ಪೂರೈಸಿಕಳಿ ಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ ಆರೋಗÀ್ಯ
ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಣ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ
ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾೆ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ24/7ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ . ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಮತ್ತು ಸಾ.ಆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಲರ್ ವಾಟ್ರ್
ಹಿೋಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ಿ ೇಂಬಿೇಂಗ್
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2018-19 ಮತ್ತು 2019-2020 ರ ರಸಾಲ್ಲನ
ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ಆರೋಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ
ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಫಾಮಾಿಸಿಸ್ಟ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ. ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ.
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕರು, ಡೇಟಾ ಎೇಂಟಿರ ಆಪ್ರೇಟ್ರ್,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗೂರ ಪ್ ಡಿ
ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
2018-19 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಕೆಕ
ಹಾಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರರ ಡ್ನ್ನನ ವಾರ್ಷಿಕ
ಗುತಿು ಗೆ/ದರ ಖಾಸುು ಮೂಲಕ ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ
ಇ-ಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
2018-19 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಗೂಳೂರು ಗಳಿಗೆ
ಸವ ಚಚ ತ ಕಾಯವ ನ್ನನ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲ ಇಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಇಲ್ಲಖ ವಾೆ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ಸವ ಚಚ ತಾ
ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ ಕನಿಷ್ಟ
ವೇತನ, ಇ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಫ್
ಪ್ರವತಿಸಿರುವ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನನ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ

25

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/06/2016-17

26

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/08/2017-18

27

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/10/2017-18

28

ಜಿಆಕುಕ/ವÁಹನ/16/2016-17

29

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊಸಂ/ಟೆೇಂಡರ್/01/2016-17

30

ಜಿಆಕುಕ/ಸರಬ್/ಮರು ಹೊ.ಸಂ/14/201415

31

ಜಿಆಕುಕ/ಸರಬ್/23/2016-17

ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಲದ ಟೆೇಂಡರನ
ತಾೇಂತಿರ ಕ ದ್ಯಖಲೆಗಳು
2018-19 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗುತಿು ಗೆ ಮತ್ತು
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ವಗಿದವರ ಅನ್ನಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ
ಅೇಂದ್ಯಜುಗಳನ್ನನ ಸಕಾಿರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ
ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಲ್ಲೇಂಕ್
ಡಾಕ್ಯೆ ಮೇಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ಅನ್ನದ್ಯನ ಮತ್ತು ವೆಚಚ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ಲೆಕಕ ಸಮನವ ಯ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ ನಗುಮಗು
ವಾಹನಗಳ ವಿವರವನ್ನನ
ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯಕೆಕ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ವಾೆ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಿ
ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಾಧಿಕಾರಿಳ ಕಛೇರಿ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳು, ಸ.ಆ.ಕಮದರ ಗಳು,
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಆ.ಕು.ಕ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರುವ ಡೇಟಾ ಎೇಂಟಿರ
ಆಪ್ರೇಟ್ರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ ಭದರ ತ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ
ಚಾಲಕರನ್ನನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ
ಕಲರ್ ಮಾೆ ಪ್ ಪಿರ ೇಂಟಿೇಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೆರ ೋಮ್
ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ ದರಪ್ಟಿಟ ಕರೆಯುವ
ಬ್ಗೆೆ

32

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/11/2016-17

33

ಜಿಆಕುಕ/ಸರಬ್/22/2016-17

34

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/18/2014-15

35

ಜಿಆಕುಕ/ಹೊ.ಸಂ/ಟೆೇಂಡರ್/03/2016-17

36

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/ಸುತು ೋಲೆ/03/2016-17

37

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/2/2016-17

38

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/09/2013-14

39

ಜಿಆಕುಕ/ಆಡಿಟ್/04/2014-15

40

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/1/2015-16

2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಲೆಕಕ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ
ಬಾಬ್ತಿು ಗೆ ಅನ್ನದ್ಯನ ಕರತ್ಯಯಾಗ್ರದುದ ,
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಅನ್ನದ್ಯನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗ್ರ
ಸಕಾಿರಕೆಕ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗÀ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೇಸ್ ರಿೋಡಿೇಂಗ್
ಬ್ಯೋಮಟಿರ ಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ
ಲೆಕಕ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ರರುವ ಅನ್ನದ್ಯನದ
ಪುನರಿವ ನಿಯೋಗದ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಆ.ಕು.ಕ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರೋಗೆ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರುವ ಡೇಟಾ ಎೇಂಟಿರ
ಆಪ್ರೇಟ್ರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯನ್ನನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬ್ಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದ
ಸುತು ೋಲೆ ಕಡತ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ಲ್ಲೇಂಕ್ ಡಾಕ್ಯೆ ಮೇಂಟ್ ಲೆಕಕ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ
2210-00-101-0-27 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರುವ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ಪಿಠೋಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2013-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು
ವೇತನೇತರ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ್
ಮನಾನ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದÀ್ರ ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ ಲೆಕಕ
ತಪ್ರಸಣಾ ವರದಿ
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಧಿೋನ
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದ್ಯನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

41

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/01/2016-17

42

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/08/2016-17

43

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/13/2016-17

44

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ/15/2015-16

45

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/06/2016-17

46

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/05/2016-17

47

ಜಿಆಕುಕ/ನಗದು/03/2015-16

48

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/07/2016-17

49

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/06/2017-18

2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಧಿೋನ ಆರೋಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದ್ಯನ ಬ್ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಣ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ವಾೆ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರುವ
ಆರೋಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ
ಕಡಾಿ ಯವಾಗ್ರ ಬ್ಯೋಮಟಿರ ಕ್
ಪ್ದದ ತಿಯನ್ನನ ಅಳವಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ರಾಜೆ ವಲಯದ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳ ಡಯಟ್
ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ಲ್ಲೇಂಕ್ ಡಾಕ್ಯೆ ಮೇಂಟ್ ಲೆಕಕ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ
2210-00-101-0-27 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರುವ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ಪಿಠೋಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಇೇಂದನ ಮತ್ತು
ವಾಹನ ದುರಸಿಥ ಸದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ,( ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ) ಡಯಟ್ ಮತ್ತು
ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ವಲಯದ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಜಿ.ಎಸ್.
ಅಚಡ್ ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ.
ಅಳವಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು
ವೇತನೇತರ ಬಾಬ್ತಿು ಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ
ಅನ್ನದ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೋರಿ
ಸಕಾಿರಕೆಕ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ

50

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/ರ್ಕರ ಯೋ/02/2017-18

51

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿಆರ್/ಟೆೇಂಡರ್/06/2016-17

52

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ಸರಬ್/24/24/2016-17

53

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/07/2016-17

54

ಜಿಆಕುಕ/ರ್ಕಮಆಸ/ಹೊ.ಸಂ.ಟೆೇಂಡರ್/10/
2015-16

55

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/15/2016-17

56

ಜಿಆಕುಕ/ಸರಬ್/01/2014-15

57

ಜಿಆಕುಕ/ಎೇಂಪಿಕ್/03/2017-18

2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ಲ್ಲೇಂಕ್ ಡಾಕ್ಯÉ್ಮಂಟ್
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ ರ್ಕರ ಯಾ ಯೋಜನೆ
ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ ಹೊಸೂರು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ
ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ದಲ್ಲಿ ಕಂಪೂೆ ಟ್ರ್
ರೇಡಿಯೋಗಾರ ಫಿ ಯಂತರ ವನ್ನನ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
ಇ-ಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕ ಗ್ರ
ಸೋಲ್ಲರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಪೋಟೋ
ವೊೋಲ್ಲಟ ಕ್ ಸಿಸಟ ೇಂ ಅಳವಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇಡಗೂರು (ಕರುಣಾ ಟ್ರ ಸ್ಟ )
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಆರೋಗೆ ಬಂದು
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುೇಂದುವರೆಸುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರುವ
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ. ಸೇವೆಯನ್ನನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಕೋಲ್ಲರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲ
ಉತಾಪ ದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಯಕ ಟ್
ಇವರಿೇಂದ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಕೆಕ ಹಾಲ್ಲ
ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿ ಬಾರ್ಕ ಇರುವ ಬಿಲ್
ಮತು ಇತಾೆ ಥಿಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಡೇಟಾ ಎೇಂಟಿರ
ಆಪ್ರೇಟ್ರ್, ಡಿ. ವೇಂದದ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯನ್ನನ ಹೊರ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ
ಏಜೆನಿ್ ಯೇಂದ ಗುತಿು ಗರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿ.ಪಂ. ಯೋಜನಾ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕಾಯಿಕರ ಮ
ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ ವೇಳ್ಳಪ್ಟಿಟ ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ

58

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ/02/2015-16

59

ಜಿಆಕುಕ/ಟೆೇಂಡರ್/04/2017-18

60

ಜಿಆಕುಕ/ನÁನ್ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್/ಟೆೇಂಡರ್/05/20
16-17

61

ಜಿಆಕುಕ/ಹಾಲ್ಲಬ್ರರ ಡ್/ಟೆೇಂಡರ್/04/2016-17

62

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ(1)/ಹಾಲ್ಲ-ಬ್ರರ ಡ್/19/201516

63

ಜಿಆಕುಕ/ಎಸಿಸಿ(1)/ನಾನ್ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್/20/201
6-17

64

ಜಿಆಕುಕ/ಬಿಜಿಟಿ/10/2016-17

ಇೇಂಧನ ವೆಚಚ ದ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ
ನೂತನವಾಗ್ರ ಖರಿೋದಿಸುವ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕತಿವೆ ನಿವಿಹಿಸಲ್ಲ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನನ ಹೊರ
ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಏಜೆನಿ್ ಯೇಂದ ಪ್ಡೆಯುವ
ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಮತ್ತು ಗೂಳೂರು
ಇಲ್ಲಿ ನ ಸವ ಚಚ ತ ಸೇವೆಯನ್ನನ ಗುತಿು ಗೆ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಇಲ್ಲಿ ನ ಒಳರೋಗ್ರಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರುವ
ಉತು ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ಹಾಲ್ಲ ಪ್ರ ಥಮ
ದಜೆಿ ಬ್ರರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜು ನಿೋಡಲ್ಲ ಇಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸಾ.ಆ.ಗಳಿಗೆ
ಹಾಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರರ ಡ್ ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ ಇಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಶಿಡÀ್ಲಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸಾ.ಆ.ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಮತ್ತು ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ,
ಗೂಳೂರುಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್
ಸೇವೆಗಳನ್ನನ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲ ಇ-ಟೆೇಂಡರ್
ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ|| ಡಿ.ಎೇಂ.ನಂಜುಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ
ವರದಿಯನವ ಯ ವಿಶೇಷ್ ಅಭಿವದಿದ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2007-08
ರಿೇಂದ 2014-15 ರವರೆಗ್ರನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು
ಭೌತಿಕ ಪ್ರ ಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ
ಬ್ಗೆೆ

sಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ 1 ರ ಕಡತಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/42/2010-11

ಡಾ|| ಮಹಮದ್
ನಜರುಲ್ಲಿ ಟಿಪುಪ

ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪು
ರ

2

ಸಿ(2)/37/2010-11

ಡಾ|| ವಿಜಯಲರ್ಕೆ ಮ ೋ

ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

3

ಸಿ(2)/29/2013-14

ಶಿರ ೋ.ದರ್ಕೆ ಣಮೂತಿಿ

ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

4

ಸಿ(2)/22/2013-14

ಶಿರ ೋ.ಬಿ.ವಿ.ಶೇಷ್ಠದಿರ

ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಗËರಿಬಿದ
ನೂರು

5

ಸಿ(1)/1/2014-15

ಡಾ|| ಡಿ.ಆರ್.ಧಮಿರಾಜ

ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

6

ಸಿ(1)/11/2015-16

ಶಿರ ೋ.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್

ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

7

ಸಿ(1)/12/2016-17

ಶಿರ ೋ.ನಾಗರಾಜ ಎೇಂ.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/11/2008-09

ಡಾ|| ರಘುನಾಥ್ ಎೇಂ.

ಅರವಳಿಕೆ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

2

ಸಿ(1)/55/2010-11

ಡಾ|| ಸಾವ ತಿ ಕೆ.ಎಸ್

Sಒಔ

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

3

ಸಿ(1)/55/2010-11

ಡಾ|| ಕುಬಾರ ಅೇಂಜುೇಂ

ದಂತ ವೈದೆ ರು

ಸ.ಆ.ಕ, ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ

4

ಸಿ(1)/50/2011-12

ಡಾ|| ಜಿ.ವಿ.ಸುರೇಶ್

ಇ.ಎನ್.ಟಿ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

5

ಸಿ(1)/46/2011-12

ಡಾ|| ಎನ್.ಆರ್.ಜಯಂತಿ

ಪ್ರ ಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸಿು ರೋ
ರೋಗ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಚೇಂತಾಮಣಿ

6

ಸಿ(1)/14/2011-12

ಡಾ|| ಪಿ.ಎೇಂ.ರವಿ

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಸ.ಆ.ಕ, ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ

7

ಸಿ(1)/55/2011-12

ಡಾ|| ಮುನಿಸಾವ ಮಿರೆಡಿಿ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಮುರುಗಮಲಿ

8

ಸಿ(1)/32/2011-12

ಡಾ|| ಕೆ.ಕವಿತ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಚನನ ಸಂದರ

9

ಸಿ(1)/49/2011-12

ಡಾ|| ಎನ್.ರಂಗನಾಥ್

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ

10

ಸಿ(1)/5/2011-12

ಡಾ|| ವಿ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸರಾವ್

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಯಗವಕೋಟೆ

11

ಸಿ(1)/26/2012-13

ಡಾ|| ಜಿ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸಗೌಡ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ

12

ಸಿ(1)/46/2012-13

ಡಾ|| ರಾಮಚಂದ್ಯರ ರೆಡಿಿ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗ
ಳು

13

ಸಿ(1)/45/2013-14

ಡಾ|| ಬ್ನನ ಪ್ಪ , ಎನ್

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಸ.ಆ.ಕ, ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ

14

ಸಿ(1)/13/2013-14

ಡಾ|| ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್. ವೈ

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಕೆೇಂಚಾಲಿಹಳಿಿ

15

ಸಿ(1)/36/2014-15

ಡಾ|| ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್
ವೈ.ಎನ್

ಶ್ಸÀ್ತರ ಚರ್ಕತ್ ಕರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

16

ಸಿ(1)/26/2014-15

ಡಾ|| ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್
ವಿ.ಎಸ್

ರೇಡಿಯಾಲ್ಲಜಿಸ್ಟ

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

17

ಸಿ(1)/10/2014-15

ಡಾ|| ಎಸ್.ಆರ್.ಸುಧಾ

ದಂತ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

18

ಸಿ(1)/04/2014-15

ಡಾ|| ದಿವೆ ಜೆ.ಆರ್

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.ಕೈವಾರ

19

ಸಿ(1)/23/2015-16

ಡಾ|| ನಾಗರಾಜ ಸಿ.ಎಲ್

ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

20

ಸಿ(1)/9/2015-16

ಡಾ|| ಸುಕುಮಾರ್ ಎ.

ಮಕಕ ಳ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

21

ಸಿ(1)/21/2015-16

ಡಾ|| ಸ್ಥನ ೋಹಲತಾ ಆರ್.

ನೇತರ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ

22

ಸಿ(1)/30/2015-16

ಡಾ|| ರಘು ಎಸ್

ಮಕಕ ಳ ತಜಞ ರು

ಸ.ಆ.ಕ, ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ

23

ಸಿ(1)/25/2016-17

ಡಾ|| ದಿನೇಶ್ಕುಮಾರ್

ರ್ಕೋಲ್ಲ ಮೂಳೆ
ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

24

ಸಿ(1)/05/2016-17

ಡಾ|| ಷ್ಣ್ಮಮ ಗಂ. ಎೇಂ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.ಬುರು
ಡುಗುೇಂಟೆ

ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/18/2009-10

ಡಾ|| ಅೇಂಬಿಕ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.ಜಂಗಮ
ಕೋಟೆ

2

ಸಿ(1)/14/2010-11

ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಪಿ.ಉಮೇಶ್

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.ಬ್ಶೆಟಿಟ
ಹಳಿಿ

3

ಸಿ(1)/39/2011-12

ಡಾ|| ತಿಮಮ ೋಗೌಡ ಹೆಚ್.ವಿ

ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

4

ಸಿ(1)/5/2011-12

ಡಾ||
ಸಿ.ಎನ್.ಸತೆ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ. ಶಿವಪುರ

5

ಸಿ(1)/6/2012-13

ಡಾ|| ಭುವನೇಶ್ವ ರಿ ಶಿವರಾಜು

ಹಿರಿಯ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

6

ಸಿ(1)/5/2012-13

ಡಾ|| ಪ್À್ರತಿಭ

ದಂತ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

7

ಸಿ(1)/02/2013-14

ಡಾ|| ಮಮತಾ

ಪ್ರ ಸೂತಿ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

8

ಸಿ(1)/12/2013-14

ಡಾ|| ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

9

ಸಿ(1)/47/2013-14

ಡಾ|| ವಿೋರಭದ್ರ ೋಶ್ ಹೆಚ್

ವೈದÁ್ಯಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.ಗಂಜಿ
ಗುೇಂಟೆ

10

ಸಿ(1)/9/2013-14

ಡಾ|| ನÁಗರಾಜ್ ಎಸ್

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.ಹೇಮಾ
ಲಿಹಳಿಿ

11

ಸಿ(1)/16/2014-15

ಡಾ|| ಬ್ಸಿು ಸುನಿತಾ
ದೇವೇೇಂದರ

ಶ್ಸು ರ ಚರ್ಕತ್ ಕರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

12

ಸಿ(1)/28/2015-16

ಡಾ|| ಪ್ರ ಮೋದ್ ಜಿ

ರ್ಕೋಲ್ಲ ಮೂಳೆ
ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

13

ಸಿ(1)/31/2015-16

ಡಾ|| ಅನ್ನಷ್ಠ. ಎನ್.

ನೇತರ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

14

ಸಿ(1)/37/2015-16

ಡಾ|| ಅನ್ನಷ್ಠ. ಬಿ

ಮಕಕ ಳ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

15

ಸಿ(1)/20/2015-16

ಡಾ|| ಸತಿೋಶ್ಕುಮಾರ್
ಎಸ್.ವಿ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.ಕುೇಂದಲ
ಗುರ್ಕಿ

16

ಸಿ(1)/13/2015-16

ಡಾ|| ಶಿರ ೋನಾಥ್ ಪಿ.ಜಿ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ. ಸಾದಲ್ಲ

17

ಸಿ(1)/19/2015-16

ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಸಿ.ಎನ್

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಮೇಲ್ಲರು

18

ಸಿ(1)/02/2016-17

ಡಾ|| ವÉ್ .ಸುಗುಣ

ಇ.ಎನ್.ಟಿ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

19

ಸಿ(1)/18/2016-17

ಡಾ|| ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್
ಹೆಚ್.ಬಿ

ಹಿರಿಯ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

20

ಸಿ(1)/20/2016-17

ಡಾ|| ಆಶಾ ಆರ್.ಕೆ

ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳಿಿ

21

ಸಿ(1)/07/2016-17

ಡಾ|| ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್
ಎೇಂ.ಎಸ್

ವÉ್ ದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕ.
ಕೆ.ಮುತು ಕದಹಳಿಿ

ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/25/2011-12

ಡಾ| ಅಮಿರುನಿನ ಸಾ

ದಂತ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

2

ಸಿ(1)/17/2013-14

ಡಾ| ಮಂಜನಾಯಕ ಆರ್.

ಶ್ಸು ರ ಚರ್ಕತ್ ಕರು

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

3

ಸಿ(1)/19/2014-15

ಡಾ| ರಾಜಲರ್ಕೆ ಮ ಎನ್

ಇ,ಎನ್.ಟಿ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

4

ಸಿ(1)/04/2014-15

ಡಾ| ಎೇಂ.ಎಸ್. ತೇಜೋವತಿ

ಅರವಳಿಕೆ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

5

ಸಿ(1)/44/2015-16

ಡಾ| ರೇಣ್ಮಕಮಮ

ಪ್À್ರಸೂತಿ
ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

6

ಸಿ(1)/ /2016-17

ಡಾ| ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್

ಮಕಕ ಳ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

7

ಸಿ(1)/ /2016-17

ಡಾ| ಹರಿೋಶ್ ಕೆ

ನೇತರ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

8

ಸಿ(1)/08/2017-18

ಡಾ| ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರ ಕಶ್

ವÉ್ ದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/22/2014-15

ಡಾ| ಬಾಬುರೆಡಿಿ

ಹಿರಿಯ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಗೂಳೂ
ರು

2

ಸಿ(1)/29/2014-15

ಡಾ| ವಿ. ಭಾರತಿ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಗೂಳೂ
ರು

3

ಸಿ(1)/02/2015-16

ಡಾ| ಗಾೆ ನ್ ಕುಮಾರ್

ದಂತ ವೈದೆ ರು

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಗೂಳೂ
ರು

4

ಸಿ(1)/21/2016-17

ಡಾ| ಶಿವಕುಮಾರ್

ಮಕಕ ಳ ತಜಞ ರು

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಗೂಳೂ
ರು

5

ಸಿ(1)/08/2007-08

ಡಾ| ಎೇಂ.ಜೆ.ಶಿರ ೋ ಕೃಷ್ಣ

ಗುತಿು ಗೆ ವೈದೆ ರು

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜೂಲಪ್ರಳೆ

6

ಸಿ(1)/06/2010-11

ಡಾ| ತಿೋಥಿ ದಿೋಪಿಕಾ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

7

ಸಿ(1)/11/2011-12

ಡಾ| ಎ. ಚಂದರ ಮೋಹನ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

8

ಸಿ(1)/14/2015-16

ಡಾ| ರಾಘವೇೇಂದರ ಕೆ.ಎನ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

9

ಸಿ(1)/16/2016-17

ಡಾ| ಸತೆ ನರಾಯಣರೆಡಿಿ

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿ

ತಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

10

ಸಿ(1)/31/2016-17

ಡಾ| ಜಿ.ಎಸ್.ಮುೇಂಜುನಾಥ

ಫಿಜಿರ್ಷಯನ್

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಜಿ.ಮದ್ದ ೋಪ್ಲ್ಲಿ
ಕಾರ ಸ್
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಚಾಕವೇಲ್ಲ

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/14/2008-09

ಡಾ| ಕೆ.ಎನ್.ಪುಷ್ಪ ಲತಾ

ರೇಡಿಯಲ್ಲಜಿಸ್ಟ

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

2

ಸಿ(1)/19/2013-14

ಡಾ| ಮುರಳಿಧರ್ ವಿ

ಫಿಜಿರ್ಷಯನ್

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

3

ಸಿ(1)/37/2013-14

ಡಾ| ಜಿ. ಶಾೆ ಮ್ಸುೇಂದರ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

4

ಸಿ(1)/21/2014-15

ಡಾ| ಲ್ಲೋಲ್ಲವತಿ

ಪ್À್ರಸೂತಿ
ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

5

ಸಿ(1)/06/2017-18

ಡಾ| ಮಣಿಮಾಲ

ನೇತರ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

6

ಸಿ(1)/16/2015-16

ಡಾ| ಜಿ.ಎ. ಶೇಷ್ಗ್ರರಿರಾವ್

ಇ.ಎನ್.ಟಿ. ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

7

ಸಿ(1)/43/2015-16

ಡಾ| ಶಾೇಂತಲ್ಲ

ದಂತ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

8

ಸಿ(1)/26/2016-17

ಡಾ| ಬಿ.ಎ.ಶೇಷ್ಗ್ರರಿರಾವ್

ಹಿರಿಯ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

9

ಸಿ(1)/45/2015-16

ಡಾ| ಆರ್. ಚೌಡಪ್ಪ

ಅರವಳಿಕೆ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

10

ಸಿ(1)/05/2017-18

ಡಾ| ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಿ

ಮಕಕ ಳ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

ರಮೇಶ್ ಬಾಬು

ಶ್ಸು ರಚರ್ಕತ್ ಕರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

ಕಾೇಂತರಾಜು

ಆತೋಿ

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

11

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(1)/21/2007-08

ಡಾ| ಅರುೇಂಧತಿ

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು

2

ಸಿ(1)/15/2010-11

ಡಾ| ಬಿ.ವಿ.ಹೇಮಾ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಕಕ ಲಹಳಿಿ

3

ಸಿ(1)/18/2010-11

ಡಾ| ಪೆರ ೋಮಲತಾ

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ

4

ಸಿ(1)/44/2010-11

ಡಾ| ಎೇಂ.ಪ್ರ ಕಾಶ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ

5

ಸಿ(1)/19/2012-13

ಡಾ| ಜಿ.ಜೆ.ಅನ್ನಪ್ಮಾ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹುದಗೂರು

6

ಸಿ(1)/30/2012-13

ಡಾ| ಆರ್. ಕಾತಿಿಕ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಅಲಕಾಪುರ

7

ಸಿ(1)/108/2013-14

ಡಾ| ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಬಾಬು

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ರಮಾಪುರ
ತಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

8

ಸಿ(1)/33/2014-15

ಡಾ| ರತನ ಮಮ

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗ
ಳು

9

ಸಿ(1)/15/2015-16

ಡಾ| ರಾಘವೇೇಂಧರ ಜಿ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ

10

ಸಿ(1)/27/2015-16

ಡಾ| ಶೆವ ೋತಾ ಎಸ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೆದರೆ

11

ಸಿ(1)/29/2015-16

ಡಾ| ಸಂಗ್ರೋತಾ ಎಸ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಅಲ್ಲೋಪುರ

12

ಸಿ(1)/16/2015-16

ಡಾ|| ಚಂದರ ಮೋಹನ್ರೆಡಿಿ ,
ಎೇಂ.ಎಸ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಹಳಿಿ

13

ಸಿ(1)/03/2016-17

ಡಾ| ಸುಷ್ಠಮ ಕೆ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

14

ಸಿ(1)/06/2016-17

ಡಾ| ಸುರೇಶ್

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು

15

ಸಿ(1)/13/2016-17

ಡಾ| ರ್ಕೋತಿಿ ಎ.ವಿ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕುರೂಡಿ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದ್ಯರಿನಾಯಕನಪ್ರ
ಳೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಗರಗೆರೆ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದ್ಯರಿನಾಯಕನಪ್
ಳೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹುದಗೂರು

16

ಸಿ(1)/23/2016-17

ಡಾ| ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

17

ಸಿ(1)/29/2016-17

ಡಾ| ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

18

ಸಿ(1)/06/2008-09

ಡಾ| ಲರ್ಕೆ ಮ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ

ಡಾ| ಎೇಂ. ರಮೇಶ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವÁಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ

19
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

sಸಿ(1)/67/2009-10

ಡಾ|| ಎೇಂ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರ ಸಾದ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಪೆರೇಸಂಧರ

2

ಸಿ(1)/4/2011-12

ಡಾ| ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರೆಡಿಿ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಂದಿ

3

ಸಿ(1)/38/2011-12

ಡಾ| ಮಿತರ ಣಣ ಪಿ

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿ

ತಾ.ಆ.ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪು
ರ

4

ಸಿ(1)/29/2012-13

ಡಾ| ಜೆ. ಕೃಷ್ಣ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನÁಯನಹಳಿಿ

5

ಸಿ(1)/45/2012-13

ಡಾ| ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ

6

ಸಿ(1)/24/2015-16

ಡಾ| ಚÉ್ ತನೆ ಎೇಂ.ಎಸ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಡಿಕಲ್

7

ಸಿ(1)/22/2016-17

ಡಾ| ಅಚಿನಾ ಎಸ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು

8

ಸಿ(1)/32/2015-16

ಡಾ| ನಿೋಲ್ಲ ಬಿ

ರೇಡಿಯಲಜಿಸ್ಟ

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

9

ಸಿ(1)/34/2015-16

ಡಾ| ಅೇಂಸ ವಿಶ್ವ ನಾಥರೆಡಿಿ

ಜನರಲ್ ಮಡಿಸನ್

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/41/2011-12

ಡಾ| ಎಲ್. ವಿಜಯಲರ್ಕೆ ಮ

ಎಸ್.ಎೇಂ.ಓ

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

2

ಸಿ(1)/18/2013-14

ಡಾ| ಯಶ್ರಾಜ್ ಜಿ

ಅರವಳಿಕೆ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

3

106/20/2013-14

ಡಾ| ಶ್ರತ್ಚಂದರ ಆರ್

ದಂತ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

4

ಸಿ(1)/20/2013-14

ಡಾ| ನರಸಿೇಂಹಮೂತಿಿ
ಡಿ.ಆರ್

ಶ್ಸು ರಚರ್ಕತ್ ಕರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

5

ಸಿ(1)/43/2013-14

ಡಾ| ಮಹಿಮಾ

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗ
ಳು

ತಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

6

ಸಿ(1)/23/2014-15

ಡಾ| ಅೇಂಜಿನಪ್ಪ ವಿ

ಆತೋಿ

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

7

ಸಿ(1)/04/2015-16

ಡಾ| ಸತೆ ನಾರಾಯಣ ಎಸ್

ಇ.ಎನ್.ಟಿ.ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

8

ಸಿ(1)/38/2015-16

ಡಾ| ಬಿ.ಎನ್. ಮಹಿಮಾ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹಂಪ್ಸಂದರ

9

ಸಿ(1)/12/2015-16

ಡಾ| ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್

ಮಕಕ ಳ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

10

ಸಿ(1)/40/2015-16

ಡಾ| ಲತಾ ಜಿ.ಎಸ್

ಪ್À್ರಸೂತಿ
ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

11

ಸಿ(1)/01/2016-17

ಡಾ| ಅೇಂಜಿನಪ್ಪ

ಡಿ.ಆತೋಿ

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

12

ಸಿ(1)/04/2016-17

ಡಾ| ಕಾತಿಿಕ್ ಪಿ.ಬಿ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದÀ್ರ
ಹಂಪ್ಸಂದರ

13

ಸಿ(1)/24/2016-17

ಡಾ| ರಾಧಮಣಿ ಎ

ಅರವಳಿಕೆ ತಜಞ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

14

ಸಿ(1)/07/2017-18

ಡಾ| ವÁಹಿೋದ್ ಖಾನ್

ತಜಞ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಪರ ೋಗಾರ ೇಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

1

ಸಿ(1)/23/2012-13

ಡಾ| ಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು

2

ಸಿ(1)/24/2013-14

ಡಾ| ಸುರೇೇಂದರ ನಾಥ್ ಡಿ.ಎಸ್

3

ಸಿ(1)/31/2014-15

ಡಾ| ಸುಧಾ ಬಿ.ಕೆ

4

ಸಿ(1)/17/2016-17

ಡಾ| ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್
ಜಗತೇರಿ

5

ಸಿ(1)/27/2016-17

ಡಾ|
ಕೆ.ಎನ್.ಚಂದರ ಮೋಹನ್

ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

1

ಸಿ(1)/20/2014-15

ಗುತಿು ಗೆ ವೈದೆ ರ ಕಡತ

2

ಸಿ(1)/42/2014-15

3

ಸಿ(1)/28/2016-17

4

ಸಿ(1)/30/2016-17

ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಕಡತಗಳು

ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷ್ಣೆಯಾದ
ವೈದೆ ರ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ
ತಜಞ ವೈದೆ ರ ಹುದ್ದ ಯ
ಎದುರು ಸಾಮಾನೆ ಕತಿವೆ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ
ನೇಮಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ತಜಞ ವೈದೆ ರು ಮತ್ತು
ವೈದೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನನ
ಅಗತೆ ವಿರುವ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯ/ಆರೋಗೆ

ಪ್ದನಾಮ
ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ
ನಿವಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗ
ಳು
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್.ಅಧಿ
ಕಾರಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಿ ರ್ಕೋಟ್ನಾಶ್ಕ
ಆಶಿರ ತ ರೋಗಗಳ
ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಿ ರೋಗವಾಹP
ಆಶಿರ ತ ರೋಗಗಳ
ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿ
À
ಜಿಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟ ರೋಗ
ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ
ಚಕÀ್ಕಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಚಕÀ್ಕಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

5

ಸಿ(1)/32/2016-17

6

ಸಿ(1)/02/2017-18

7

ಸಿ(1)/03/2017-18

8

ಸಿ(1)/04/2017-18

ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ
ಮರುವಿನಾೆ ಸಗಳಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ
ತÁಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಹೆಚಚ ವರಿ ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲಿ
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದ್ದ ಯ ಕತಿವೆ
ನಿಯೋಜನೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಿಕ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರದಿ
ಗೂರ ಪ್ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ'
ಆರೋಗೆ ಶಿಭಿರಗಳಿಗೆ ವೈದೆ ರ
ನಿಯೋಜನೆ
ತರಬೇತಿಗಳಿಗಗೆ ವೈದೆ ರುಗಳ
ನಿಯೋಜನೆ

ಮುಕಾು ಯಗೇಂಡ ಕಡತಗಳು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(1)/03/2012-13

2

ಸಿ(1)/14/2013-14

3

ಸಿ(1)/23/2013-14

4

ಸಿ(1)/25/2013-14

ವಿಷ್ಯ
2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬ್ಿ ಕ್
ಅವಧಿ ವೈದೆ ರುಗಳ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ
ನಗದಿೋಕರಣದ ಬ್ಗೆೆ
ಆರೋಗÀ್ಯ ತಪ್ರಸಣಾ
ಶಿಭಿರಕೆಕ ವೈದೆ ರ ನಿಯೋಜನೆ
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ,
ನಾಯನಹಳಿಿ , ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ
ಮತ್ತು ಸಮುದ್ಯಯ
ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ , ಗೂಳೂರು
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಎೇಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವೈದೆ ರನ್ನನ
ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ
ಬ್ಗೆೆ .

5

ಸಿ(1)/2/2014-15

6

ಸಿ(1)/10/2014-15

7

ಸಿ(1)/20/2014-15

8

ಸಿ(1)/03/2015-16

9

ಸಿ(1)/10/2016-17

10

ಸಿ(1)16/2015-16

11

ಸಿ(1)/13/2012-13

2014 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವಷ್ಿದಲ್ಲಿ
ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಆಧೆ ಪಿಿಸಿ
ನಗದಿೋಕರಣ ಸೌಲಭೆ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
08.02.2013 ರಿೇಂದ 11.02.2013
ರ ಮುಷ್ಕ ರದ ಅವಧಿಯ
ವೇತನ ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಗುತಿು ಗೆ
ವೈದೆ ರ ನೇಮಕಾತಿ
ವೈದೆ ರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ
ಇರುವ ಸಾ.ಕ.ವೈ ಹುದ್ದ ಗೆ
ಗುತಿು ಗೆ ವೈದೆ ರನ್ನನ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ವೈದೆ ರ
ವಗಾಿವಣೆ ಕಡತ
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬ್ಗೆೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರದಿ
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(1)/07/2013-14

2

ಸಿ(1)/03/2014-15

3

ಸಿ(1)/06/2014-15

ವಿಷ್ಯ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೂರ ಪ್ ಎ
ಮತ್ತು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ
ವರದಿಗಳು
ಗೂರ ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವರ್ಷಿಕ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ
ವರದಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ

4

ಸಿ(1)/11/2015-16

5

ಡಿಟಿಸಿ/ಸಿಬಿಪಿ/02/2015-16

6

ಸಿ(1)/14/2016-17

2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಿಕ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರದಿ
ಡಾ|| ವೈ.ಎನ್. ರಮೇಶ್
ಬಾಬು, ಡಿ.ಟಿ.ಓ ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್.
ಪೈಲ್
2015-16ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೂರ ಪ್
'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವೇಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರದಿ
ಮತ್ತು ಆಸಿು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ತಃಖ್ಯು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

ಮುಕಾು ಯಗೇಂಡ ಕಡತಗಳು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(1)/41/2007-08

2

ಸಿ(1)/03/2008-09

3

ಸಿ(1)/05/2008-09

4

ಸಿ(1)/08/2008-09

5

ಸಿ(1)/10/208-09

ವಿಷ್ಯ
ಡಾ|| ಕೆ. ನಾಗವಲ್ಲಿ , ಮಹಿಳ್ಳ
ವೈದೆ ರು, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಡಿಕಲ್, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ರವರ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಡಿ.ಸಿ.ರಮೇಶ್,
ರೇಡಿಯಲ್ಲಜಿಸ್ಟ , ಸಾ.ಆ.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಶಾೇಂತಲ ಎನ್.
ಆಯುಷ್ ಗುತಿು ಗೆ ವೈದೆ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಯನಹಳಿಿ
ರವರ ಪ್ರ ಸೂತಿ ರಜೆ ಅನ್ನಮತಿ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಸಿದದ ಲ್ಲೇಂಗಪ್ಪ , ಶ್ಸು ರ
ಚರ್ಕತ್ ಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರ
ರಜೆ ಅನ್ನಮತಿ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ವೈ.ಜೆ.ಸೌಮೆ ,
ಪ್ರರ .ಅ.ಕೇಂದರ ನಂದಿ

6

ಸಿ(1)/08/2010-11

7

ಸಿ(1)/27/2010-11

8

ಸಿ(1)/26/2010-11

9

ಸಿ(1)/43/2010-11

10

ಸಿ(1)/20/2011-12

11

ಸಿ(1)/41/2015-16

12

ಪಿೇಂಚಣಿ/02/2011-12

ಡಾ|
ಎಲ್.ಆರ್.ಆೇಂಜನೇಯರೆಡಿಿ ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು.
ಡಾ| ಆರ್.ಭಾರತಿ, ಸಾ.ಕ.ವೈ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಡಾ| ಎಸ್. ಪೂಣಿಿಮಾ,
ಸಾ.ಕ.ವೈ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಡಿಕಲ್
ಡಾ| ಎೇಂ. ಚಂದರ ಶೇಖರ್,
ಜಿಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟ ರೋಗ
ನಿವಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಡಾ| ಎನ್.ಪ್ರ ಕೃತಿ, ಸಾ.ಕ.ವೈ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಂಡಿಕಲ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ||
ಡಾ| ಸಮಾರ ಸಾಹು, ಸಾ.ಕ.ವೈ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು,
ದಿವಂಗತ ಡಾ| ಎಲ್.
ಆೇಂಜನೇಯ ರೆಡಿಿ , ವೈದೆ ರು,
ಪ್ರರ ,ಆ,ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು

ಮುಕಾು ಯಗೇಂಡ ಕಡತಗಳು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(1)/22/2007-08

2

ಸಿ(1)27/2007-08

3

ಸಿ(1)/19/2007-18

ವಿಷ್ಯ
ಡಾ| ಸಮಿೋನ ಕೌಸರ್, ದಂತ
ವೈದೆ ರು, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಇವರ ಸಂತಾನಹರಣ
ಶ್ಸು ರಚರ್ಕತ್ಯ್ ವಡಿು ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ವಿ. ಶಂಕರೆರ ಡಿಿ
ಇವರನ್ನನ ವಿಶೇಷ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಪ್ರತಪ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ನೇಮಿಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ವೈ.ಕೆ.ರಾಜೇಶ್ ಬಾಬು,
ವೈದೆ ರು, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ ಇವರನ್ನನ

ಸೇವೆಯೇಂದ
ಅಮಾನತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
4

ಸಿ(1)/12/2007-08

5

ಸಿ(1)/06/2007-08

6

ಸಿ(1)/ / 2008-09

7

ಸಿಬಿಪಿ/13/08-09

8

ಸಿ(1)/09/2008-09

9

ಸಿ(1)/10/2008-09

10

ಸಿ(1)/12/2008-09

11

ಸಿ(1)/16/2008-09

12

ಸಿ(1)/18/2008-09

13

ಸಿ(1)/25/2008-09

ಡಾ| ವಿ. ರಘುನಂದನ್, ಗುತಿು ಗೆ
ವೈದೆ ರು, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ವೈ.ಸಿ.ಗುಣಶೇಖರ್,
ಪ್ರ ಸೂತಿ ತಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ರವರ ರಜೆ
ಕೋರಿಕೆ ಬ್ಗೆೆ
ದಿನಾೇಂಕ: 16.07.2008 ರಂದು
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದ ಬ್ಗೆೆ
ವೈದೆ ರುಗಳ ಸಮಜಾಯರ್ಷ
ವರದಿ
ಡಾ| ವಿ. ಗುಣಶೇಖರನ್,
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ಶಂಕರಪ್ಪ ,
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಪ್ರತಪ್ಳೆ ರವರ ರಾಜಿನಾಮೇ
ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಆಡಳಿತ ಕಾಯಿಭಾರವನ್ನನ
ಬ್ದಲ್ಲಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವೈದೆ ರುಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಪ್ರ ತಿಭಾ, ಮಹಿಳ್ಳ
ವೈದೆ ರು, ಪ್ರರ .ಆಕೇಂದರ
ಬಿಳೂಿ ರು
ಡಾ| ಎಸ್.ಮಂಜುಳ,
ಆಯುಷ್ ವೈದೆ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇರವರು
ವೈದ್ೆ ೋತರ ರಜೆ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ವಿ. ಪ್ರ ವಿೋಣಾ, ಗು.ವೈ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ

ಮಾಗಾಿನಿಕುೇಂಟೆ ರವರ
ಗಭಿಪ್ರತ ರಜೆ ಬ್ಗೆೆ
14

ಸಿ(1)26/2008-09

15

ಸಿ(1)/33/2008-09

16

ಸಿ(1)31/2009-10

17

ಆಪ್ು (1)/26/2010-11

18

ಸಿ(1)/28/2010-11

19

ಸಿ(1)/36/2010-11

20

ಸಿ(1)41/2010-11

21

ಸಿ(1)/70/2010-11

22

ಸಿ(1)24/2011-12

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ವೈದೆ ರನ್ನನ ಭತಿಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಪ್À್ರಕಾಶ್, ವೈದೆ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ರವರಿಗೆ
ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯದಿೇಂದ
ಕಾರಣ ಕಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ಮಾಡಿರುವಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಎಸ್.ಟಿ.ರವಿೋೇಂದರ ,
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಇವರ ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ
ಘೋಷ್ಣೆ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ದಿವಕರ್, ಆಯುಷ್
ವೈದೆ ರು ಮತ್ತು ಶಿರ ೋಮತಿ
ಕವಿತ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ
ಪ್ರರ .ಆಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರಹಳಿಿ
ರವರ ನಿಲಿಕ್ಷತ್ಯ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ|| ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್,
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ಅಬುದ ಲ್ ಸುಭಾನ್,
ಗು.ವೈ. ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು ರವರ ರ್ಕರ ಮಿನಲ್
ಮಕದದ ಮಮ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ನ್ನವಿೇಂತ ಕೆ. ವೈದೆ ರು
ಪ್ರರ .ಆಕೇಂದರ ಪ್ರತಪ್ರಳೆ
ಡಾ| ಭುವನಲರ್ಕೆ ಮ , ಆಯುಷ್
ಗುತಿು ಗೆ ವೈದೆ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು
ರವರ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ರಜೆ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಜಿ,ಶಿರ ೋಧರ್,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

23

ಸಿ(1)/30/2011-12

24

ಸಿ(1)/29/2011-12

25

ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

26

ಸಿ(1)25/2012-13

27

ಸಿ(1)/44/2012-13

28

ಸಿ(1)/16/2013-14

29

ಸಿ(1)/28/2013-14

30

ಸಿ(1)/29/2013-14

31

ಸಿ(1)/25/2014-15

32

ಸಿ(1)/27/2014-15

33

ಸಿ(1)/06/2015-16

ಡಾ| ಇೇಂಧು, ಪ್ರ ಸೂತಿ
ತಜಞ ರು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು,
ಡಾ| ಚಂದರ ಕಲ್ಲ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ಟಿ.ಆರ್.ಪ್ರ ತಿೋಭಾ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ವಿಜಯ್ ಬಾಸಕ ರ್,
ಪ್ರರ .ಆಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು
ಡಾ| ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ. ಮೂಲೆ
ಮತ್ತು ರ್ಕೋಲ್ಲ ತಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ಎೇಂ. ರವಿ, ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ|| ಮಂಜುಳ್ಳ ದೇವಿ,
ಇ.ಎನ್.ಟಿ. ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ಸÉ್ ಯದ್ ಜಿಯಾ
ವುದಿದ ೋನ್, ದಂತ
ಆರಗಾೆ ಧಿಖಾರಿ,
ಸಾ.ಆ.ಕೇಂದರ ಗೂಳೂರು
ಡಾ| ಈಶ್ವ ರ್ ಪ್ರ ಸಾದ್, ತಜಞ
ವೈದೆ ರು, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ನÁಗೇೇಂದರ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಕೆ.
ರ್ಕೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ತಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಡಾ| ಗುರುರಾಜ್ ಕೆ.ಜಿ. ನೇತರ
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಮುಕಾು ಯಗೇಂಡ ಕಡತಗಳು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

1

ಸಿ(1)/17/2007-08

ಡಾ| ಗೋಪ್ರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ,
ವೈದೆ ರು, ಪ್ರರ .ಆಕೇಂದರ
ಮುರುಗಮಲ್ಲಿ

2

ಸಿ(1)/24/2007-08

3

ಸಿ(1)/31/2008-09

4

ನಗದು/03/2008-09

5

ಸಿ(1)40/2008-09

6

ಸಿ(1)45/2008-09

7

ಸಿ(1)05/2010-11

8

ಸಿ(1)10/2010-11

9

ಸಿ(1)/13/2010-11

10

ಸಿ(1)/38/2010-11

ಡಾ| ಎ.ಎೇಂ.
ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ , ತಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ದಯಾಮಣಿ, ವೈದೆ ರು,
ಪ್ರರ ಆಕೇಂದರ ಕೈವಾರ ರವರ
ನಿಯೋಜನೆ ರದುದ ಆಗ್ರೋರುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಡಿ.ಎಸ್.ಗೋಪ್ರಲ
ಕೃಷ್ಣ , ವೈದುೆ , ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರುಗಮಲ್ಲಿ
ಡಾ|
ಜಿ.ಎಸ್.ವೇಣ್ಮಗೋಪ್ರಲ್,
ದಂತ ವೈದೆ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಮಣಿ
ಡಾ| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್,
ವೈದೆ ರು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ರವರ
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ. ಘೋಷ್ಣೆ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಗೋವಿೇಂದರಾಜ್,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಯಗುವಕೋಟೆ ರವರ
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ. ಘೋಷ್ಣೆ
ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಟಿ.ಉಮಾ, ಹಿರಿಯ
ತಜಞ ರು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ರವರ ನಿರಿೋಕ್ಷಣ
ಅವಧಿ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಆರ್. ವೆೇಂಕಟೇಶ್,
ಸಾ.ಕ.ವೈ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ.
ಘೋಷ್ಣೆ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ಮಕಕ ಳ
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

11

ಸಿ(1)/48/2010-11

12

ಸಿ(1)/51/2010-11

13

ಸಿ(1)/52/2010-11

14

ಸಿ(1)/07/2010-11

15

ಸಿ(1)/4/2010-11

16

ಸಿ(1)/09/2011-12

17

ಸಿ(1)/26/2011-12

18

ಸಿ(1)/38/2011-12

19

ಸಿ(1)/33/2011-12

20

ಸಿ(1)/47/2011-12

21

ಸಿ(1)/56/2011-12

22

ಸಿ(1)/36/2011-12

23

ಸಿ(1)/20/2012-13

ಡಾ| ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಆರ್.
ತಾ.ಆ.ಕ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಶಂಸಿಯಾ ನಾಜ್ ಎ.
ಸಾ.ವೂ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ
ಡಾ| ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.
ಸಾ.ಕ.ವೈ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೆೇಂಚಾಲಿಹಳಿಿ
ಡಾ| ಸರಳ, ಸಾ.ಕ.ವೈ,
ಪ್ರರ .ಆಕೇಂದರ ಕೈವಾರ
ಡಾ| ದಯಾಮಣಿ, ವೈದೆ ರು,
ಪ್ರರ ಆಕೇಂದರ ಕೈವಾರ ರವರ
ರಜೆ ಅವಧಿಯ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ
ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ| ರಮೇಶ್ ಬಾಬು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರುಬೂರು
ಡಾ| ರತನ ಪ್ರ ಭ, ಸಾ.ಕ.ವೈ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಜಯಲರ್ಕೆ ಮ ಕೆ. ಪ್ರ ಸೂತಿ
ತಜಞ ರು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಡಾ| ಸಂಸಕ øತಿ, ಸಾ.ಕ.ವೈ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲ್ಲೋಪುರ
ಡಾ| ಸೌಮೆ ಎಸ್. ಸಾ.ಕ.ವೈ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕಮದರ
ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ .
ಡಾ| ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್,
ವೈದೆ ರು, ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಬಿ. ಧನಲರ್ಕೆ ಮ ,
ರೇಡಿಯಲ್ಲಜಿಸ್ಟ ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಬಿ.ಹೆಚ್.ಹರಿೋಶ್, ಕಣಿಣ ನ
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

24

ಸಿ(1)/10/2013-14

25

ಸಿ(1)/27/2013-14

26

ಸಿ(1)/41/2013-14

27

ಸಿ(1)/29/2014-15

28

ಸಿ(1)/35/2015-16

29

ಸಿ(1)/25/2015-16

30

ಸಿ(1)/22/2015-16

31

ಸಿ(1)/36/2015-16

32

ಸಿ(1)/10/2015-16

33

ಡಿಪಿಎೇಂಓ/88/2016-17

ಡಾ| ಚಂದರ ಮತಿ ಪಿ.ಜಿ. ತಜಞ
ವಯದೆ ರು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಡಾ|ಫಿರೋಸ್ ಫಾತಿಮಾ,
ತಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಇ. ಮಂಜುಳ್ಳ, ಪ್ರ ಸೂತಿ
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಅ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್.
ಫಿಜಿರ್ಷಯನ್,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಚನನ ಕಶ್ವ ಬಿ
ಪ್ರಳೇದ್ಯರ್, ರ್ಕೋಲ್ಲ ಮೂಲೆ
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಲ್ಲವಣೆ ಎ, ನೇತಾರ
ತಜಞ ರು, ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಫೃರ್ಥವ ಎಸ್.
ರೇಡಿಯಲ್ಲಜಿಸ್ಟ ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಪ್ವಿತರ ಎಲ್,
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ತಜಞ ರು,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಡಾ| ರಮೇಶ್ ವಿ.
ರೇಡಿಯಲ್ಲಜಿಸ್ಟ ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಡಾ| ಶ್ಬಿೋನಾ ಭಾನ್ನ,
ಪ್ರ ಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸಿು ರೋರೋಗ
ತಜಞ ರು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

ಪ್ದನಾಮ

ಕತಿವೆ ನಿರತ ಸಥ ಳ

1

ಸಿ(1)/59/2009-10

ಡಾ| ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಗರೆಡಿಿ ಹಳಿಿ

2

ಸಿ(1)/15/2015-15

ಡಾ| ಎೇಂ.ಡಿ.ಸುದಶ್ಿನ್
ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್

ಇ.ಎನ್.ಟಿ ತಜಞ ರು

3

ಸಿ(1)/18/2015-16

ಡಾ| ಅಚಿನ ಜಿ.ಎಸ್.

ನೇತರ ತಜಞ ರು

4

ಸಿ(1)/06/2016-17

ಡಾ| ಸುಮನ ಎೇಂ.ಹೆಚ್.

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ

5

ಸಿ(1)/08/2014-15

ಡಾ| ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ಎಸ್

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದ್ಯರಿನಾಯಕನಪ್ರ
ಳೆ
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

6

ಸಿ(1)/17/2014-15

ಡಾ| ಶಿರ ೋಧರ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಗರಗೆರೆ

7

ಸಿ(1)/28/2014-15

ಡಾ| ಧನೆ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್

ತಜೆ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

8

ಸಿ(1)/22/2014-15

ಡಾ| ಹನ್ನಮಂತರಾಜು

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಡಿ.ಪ್ರಳೆ

9

ಸಿ(1)/28/2014-15

ಡಾ| ಎನ್. ತಿಮಮ ಯೆ

ತಜಞ ವೈದೆ ರು

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

10

ಸಿ(1)/14/2008-09

ಡಾ| ಕೆ.ಎನ್.ಪುಷ್ಪ ಲತಾ

ರೇಡಿಯಲ್ಲಜಿಸ್ಟ

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

11

ಸಿ(1)/37/2013-14

ಡಾ| ಜಿ. ಶಾೆ ಮ್ಸುೇಂದರ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

12

ಸಿ(1)/19/2012-13

ಡಾ| ಜಿ.ಜೆ.ಅನ್ನಪ್ಮಾ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹುದಗೂರು

13

ಸಿ(1)/18/2010-11

ಡಾ| ಪೆರ ೋಮಲತಾ

ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ

14

ಸಿ(1)/13/2016-17

ಡಾ| ರ್ಕೋತಿಿ ಎ.ವಿ

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಗರಗೆರೆ

15

ಸಿ(1)/29/2016-17

ಡಾ| ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಸಾ.ಕ.ವೈ

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹುದಗೂರು

ಮುಕಾು ಯಗೇಂಡ ಕಡತಗಳು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂ
ರು

1

ಸಿ(1)/37/2014-15

ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ವೈದೆ ರುಗಳ
ಕರತ್ಯ ಬ್ಗೆೆ - ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

2

ಸಿ(1)/25/2013-14

ಗುತಿು ಗೆ ವೈದೆ ರ ವಿವರಗಳು

3

ಸಿ(1)/8/2015-16

4

ಸಿ(1)/8/2015-16

5

ಸಿ(1)/17/2015-16

6

ಸಿ(1)/ /2016-17

7

ಸಿ(1)/1/2016-17

ಸಾ.ಕ.ವೈದೆ ರುಗಳ/ತಜಞ
ವೈದೆ ರುಗಳ ಹುದ್ದ ಗಳ
ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಸಜಾ ಬಂದಿಗಳು 15
ದಿನಗಳ ತ್ತತ್ತಿ ರಜೆಗಾಗ್ರ
ನಿೋಡಿರುವ ವೈದೆ ಕ್ಯಯ
ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ದ
ಬ್ಗೆೆ ಸಪ ರ್ಷಟ ೋಕರಣ
ನವೊೋದಯ
ವಿದ್ಯೆ ಯಲಯಕೆಕ
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ
ದಿಶಾ ಯೋಜನೆ ಯ ಮಹಿಳ್ಳ
ಕಲ್ಲೆ ಣ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬ್ಗೆೆ
ವೈದೆ ರ ಸಮಮ ೋಳನ
ಗËರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ ಡಯಾಲಸಿಸ್
ಹಾಗೂ ಐ.ಸಿ.ಯು ಘಟ್ಕ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯೇಂದ
ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ವೈದೆ ರ ವಿವರ

8

ಸಿ(1)/13/2016-17

9

ಸಿ(1)/9/2016-17

10

ಸಿ(1)/19/2016-17

ಡಾ| ಎನ್. ವೆೇಂಕಟೇಶ್
ಮೂತಿಿ,

11

ಸಿ(1)/16/2015-16

2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ವೈದೆ ರ
ವಗಾಿವಣೆ ಕಡತ

12

ಸಿ(1)/23/2013-14

ಆರೋಗೆ ತಪ್ಸಣಾ ಶಿಭಿರಕೆಕ
ವೈದೆ ರ ನಿಯೋಜನೆ

13

ಸಿ(1)/3/2015-16

ವೈದÀ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ

ಮುಕಾು ಯಗೇಂಡ ಕಡತಗಳು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(1)/14/2013-14

2

ಸಿ(1)/10/2014-15

3

ಸಿ(1)/3/2012-13

4

ಸಿ(1)/2/2014-15

ವಿಷ್ಯ
2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ
ನಗದಿೋಕರಣದ ಬ್ಗೆೆ
ದಿನಾೇಂಕ: 08.02.2013 ರಿೇಂದ
11.02.2013 ರ ಮುಷ್ಕ ರದ
ಅವಧಿಯ ವೇತನ
ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬಾಿ ಕ್
ಅವಧಿ- ವೈದೆ ರುಗಳ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬ್ಗೆೆ
2014 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವಷ್ಿದಲ್ಲಿ
ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಆಧೆ ಪಿಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ

ಮುಕಾು ಯಗೇಂಡ ಕಡತಗಳು
ಕರ ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(1)/14/2016-17

2

ಸಿ(1)/3/2014-15

3

ಸಿ(1)/3/2014-15

4

ಸಿ(1)/07/2013-14

ವಿಷ್ಯ
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಗೂರ ಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೇಂದದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣ ವರದಿ
ಮತ್ತು ಆಸಿು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಕುರಿತ್ತ
ಗೂರ ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ
ವರದಿ
2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೂರ ಒ ಎ
ಮತ್ತು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರದಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ
ವರದಿಗಳು

5

ಡಿಟಿಸಿ/02/2015-16

ಡಾ| ವೈ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು

6

ಸಿ(1)/11/2015-16

2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಿಕ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರದಿ
ಸಿಆರ್ಎಸ್

7
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ 2 ರ ಕಡತಗಳು
ಕಛೇರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರುಗಳ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)2/2012-13

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/25/2014-15

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/07/2017-18

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/10/2016-17

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/06/2015-16

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/02/2015-16
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಕಡತಗಳು

ಕಡತದ ವಿವರ
ಶಿರ ೋ ಕೆ.ವಿ.ರಾಮಿರೆಡಿಿ ,
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಕಛೇರಿ,
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ರ ಮಿೋಳ ಕೆ.ಸಿ.
ಕಛೇರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಗೂಳೂರು,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಟಿ.ಸಿ.ತ್ತಳಸಮಮ ,
ಕಛೇರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ನಾಗರಾಜ್, ಕಛೇರಿ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಬಿ. ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ,
ಕ.ಅ. ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/17/2014-15

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/32/2009-10

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/32/2016-17

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/14/2015-16

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/33/2009-10

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/08/2012-13

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/19/2016-17

8

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/06/2014-15

9

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/12/2015-16

ಕಡತದ ವಿವರ
ಶಿರ ೋ ಬಿ. ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ,
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಯನಹಳಿಿ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಸಿಕಂದರಾಬ ಷ್, ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋ ಆರ್. ವೆೇಂಕಟೇಶ್,
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಹುದ್ದ ಯೇಂದ
ಕಛೇರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ
ಪ್ದೋನನ ತಿಗಾಗ್ರ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಕೆ
ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ
ರಾವ್, ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶೋಕ್
ಕುಮಾರ್. ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಡಿ.ಟಿ.ಓ.
ಕಛೇರಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋ ನಾರಾಯಣಸಾವ ಮಿ,
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಚನನ ಸಂದರ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಶಿರ ೋಧರ್ ಬಿ.ವಿ. ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೈವಾರ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ಆ.ರ್.ಭಾಗೆ ಲರ್ಕೆ ಮ ,
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕುರುಬೂರು, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ||

10

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/13/2015-16

11

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/28/2009-10

12

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/21/2014-15

13

ಜಿಆಕುಕ/

ಶಿರ ೋ ಪ್ರ ವಿೋಣ್ ಸಿ. ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರುಗಮಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ||
ರಾಜಶೇಖರ್, ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಅಶ್ವ ತಮಮ ಡಿ.ಎನ್. ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್.ಬಿ.
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ತಾ.ಆ.ಕಛೇರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ದಿವ .ದ.ಸ. ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ವಿವರ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/15/2012-13

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/19/2011-12

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/16/2013-14

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/09/2017-18

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಸಿ. ಶಿವಗಂಗ, ದಿವ .ದ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲ್ಲೋಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಶಿರ ೋ ವಿನಯ್ ಎ.ಆರ್.
ದಿವ .ದ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಎೇಂ.ಗಂಗಾಧರ್, ದಿವ .ದ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಮುಸಾು ಫ್ ಎೇಂ. ದಿವ .ದ.ಸ..
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/08/2017-18

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/08/2015-16

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/20/2011-12

8

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/12/2016-17

9

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/17/2015-16

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎೇಂ. ವಿನಯ್
ಕುಮಾರ್, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ರಮಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಶ್ಶಿ ಪಿ, ದಿವ .ದ.ಸ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್, ದಿವ .ದ.ಸ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಎನ್. ಸುಧಾಕರ್,
ದಿವ .ದ.ಸ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್,
ದಿವ .ದ.ಸ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/17/2013-14

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/141/2012-13

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/34/2012-13

4

5

ಜಿಆಕುಕ/ವಿಚಾರಣೆ/07/2013-14

ಶಿರ ೋ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ, ದಿವ .ದ.ಸ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಎನ್. ರತನ ಮಮ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಸಾ.ಆ. ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಎನ್.ನಟ್ರಾಜ್ ವಿಚಾರಣೆ
ಕಡತ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಸಾ.ಆ.
ದಿವ .ದ.ಸಹಾಯಕರ ವಿಚಾರಣೆ
ವರದಿ
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಯ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ
ನಟ್ರಾಜ್ ರವರ ನಿಲಿಕ್ಷೆ ತ್ಯ
ಕುರಿತ್ತ

6

ಜಿಆಕುಕ/ವಿಚಾರಣೆ/46/2011-12

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/34/2012-13

ಎನ್. ನಟ್ರಾಜ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.
ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ರವರ ವಿರುದದ ಮಕದದ ಮ
ದಖಲ್ಲಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋ ಎನ್.ನಟ್ರಾಜ್, ದಿವ .ದ.ಸ.
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/05/2015-16

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/01/2016-17

ಎಸ್.ಎನ್.ಸುನಿೋಲ್
ಕುಮಾರ್, ದಿವ .ದ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಎಲ್ಿ ೋಡು,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಅನಿತ ಜಿ. ದಿವ .ದ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹಂಪ್ಸಂದರ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ||

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/37/2013-14

2

ಶಿಟ್ಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/09/2012-13

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/11/2016-17

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)9/2012-13

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/42/2012-13

ಶಿರ ೋ ಮಹೇಶ್ ಎೇಂ.ಎನ್.
ದಿವ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ||

ಶಿರ ೋ ಎನ್. ಶ್ಶಿಕುಮಾರ್,
ದಿವ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಶೇಟಿಟ ಹಳಿಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಅಕಕ ಲರೆಡಿಿ , ದಿವ .ದ.ಸ.
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕÉ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್,
ದಿವ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಸಾದಲ್ಲ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಅಮಾಾ ದ್, ದಿವ .ದ.ಸ.
ತಾ.ಆ.ಕಛೇರಿ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/05/2012-13

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್,
ದಿವ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರಹಳಿಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ||

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕುಮಾರಿ ಮರಿಯಾ
ಮೋನಿಕಾ, ಎೇಂ. ದಿವ .ದ.ಸ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಯಗುವಕೋಟೆ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋ ರಾಮಚಂದರ ಕೆ.ಎನ್.
ದಿವ .ದ.ಸ. ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಎೇಂ. ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ,
ದಿವ .ದ.ಸ. ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/05/201-20

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/18/2013-14

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/03/2017-18

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/03/2015-16

ಶಿರ ೋ ಎನ್. ಉಮಾಶಂಕರ್,
ದಿವ .ದ.ಸ. ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ವಿವರ

ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/03/2013-14

2

ಜಿಆಕುಕಸಿ(2)/28/2016-17

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/ /2010-11

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/ /2010-11

ಬಿ. ಲವಕುಮಾರ್,
ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಮೈತಿರ . ವಿ.
ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಕೆ. ರಂಗಶಾಮಣಣ ,
ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ
ಎನ್. ರಾಧಕೃಷ್ಣ ,
ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/ /2010-11

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/39/2010-11

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/28/2012-12

8

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/16/2014-15

9

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/13/2014-15

ಜಿ. ಚೇತನ್, ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಶಿರ ಎಕ್್ . ಪುಷ್ಪ ರಾಜು, ನೇತರ
ಸಹಾಯಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಶಿರ ೋ ಜಿ.ಆರ್. ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ,
ನೇತರ ಸಹಾಯಕರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಎೇಂ. ಮಿೋನಾರ್ಕೆ ,
ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿ,
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಜಿ. ಕಲ್ಲವತಿ, ನೇತಾರ ಧಿಕಾರಿ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಕ್ಷ-ರ್ಕರಣ ತಂತರ ಜಞ ರ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/18/2016-17

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/20/2014-15

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/27/2013-14

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/25/2012-13

ಜಿಆಕುಕ/56/ವಿಚಾರಣೆ/2010-11

ಕಡತದ ವಿವರ
ಶಿರ ಚಂದರ ಶೇಖರ್, ಕ್ಷ-ರ್ಕರಣ
ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಸಿ. ಉಷ್ಠಕುಮಾರಿ, ಕ್ಷ-ರ್ಕರಣ
ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೇಂ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಜು, ಕ್ಷ-ರ್ಕರಣ
ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಹಸಿೋನಾ ತಾಜ್, ಕ್ಷ-ರ್ಕರಣ
ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಆರ್.ಜೆ.ಸಾವ ಮಿ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ| ಬ್ಶೇಟಿಟ ಹಳಿಿ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವೈದೆ ರ ಮತ್ತು
ನೇತರ ಸಹಾಯಕರನ್ನನ
ಮೂಲ ಸಾಥ ನಕೆಕ

ಹಿೇಂತಿರುಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್À್ರಯೋಗಶಾಲ್ಲ ತಂತರ ಜಞ ರ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/3/2009-10

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/24/2010-11

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/2014-15

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/14/2008-09

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/29/2010-11

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/13/2008-09

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)13/2016-17

8

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/08/2007-08

ಕಡತದ ವಿವರ
ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ. ನಾಗರತನ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೈವಾರ ರವರ
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ. ಘೋಷ್ಣೆ
ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್. ಮಂಜುಳ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಸಾದಲ್ಲ ರವರ
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ. ಘೋಷ್ಣೆ
ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಉಷ್ಠ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋ ಟಿ. ನರಸಿೇಂಹಪ್ಪ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳಿಿ ,
ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೇಂ.ದೇವರಾಜ್,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮೇಲ್ಲರು, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎ.ಎೇಂ.ವಿೋಣಾ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ವೈ.ವಿ.ಭಾನ್ನಪ್ರ ಕಾಶ್,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಂದಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಡಿ.ಸಿ.ಭಾಗೆ ಲರ್ಕೆ ಮ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ

ತೇಂಡೇಬಾವಿ,

9

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/24/2009-10

10

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/13/2008-09

11

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/37/2009-10

12

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/29/2008-09

13

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/21/2010-11

14

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/22/2008-09

15

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/18/2009-10

16

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/10/2017-18

17

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/07/2007-08

18

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/16/2008-09

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಸುರೇಶ್ಬಾಬು,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಯನಹಳಿಿ ,
ಶಿರ ೋ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಂಡಿಕಲ್
ಶಿರ ೋಮತಿ
ಎೇಂ.ವಿ.ಯಶೋದಮಮ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಡಿ. ಜಾನರ್ಕ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ ..ಆ.ಕೇಂದರ
ಯಗುವಕೋಟೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ನಳಿನಾ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಆರ್.ಲ್ಲವಣೆ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಡಿ.ಪ್ರಳೆ
ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಚಕಕ ರಾಮಪ್ಪ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ
ಶಿರ ೋ ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೊಸೂರು,

19

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/14/2016-17

20

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/24/2008-09

21

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)31/2008-09

22

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/27/2010-11

23

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/10/2015-16

24

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/9/2008-09

25

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/43/2012-13

26

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/24/2016-17

ಶಿರ ೋ ಚಂದರ ಶೇಖರ್,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗೆದ್ರೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ಹಿತ್ ಜಬಿೋನ್,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋ ಸಿ. ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಜಗರೆಡಿಿ ಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋ ಎಲ್.ಎ.ಶಿರ ೋಧರ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಅಲಕಾಪುರ
ಶಿರ ೋ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ಎಲ್.ಎೇಂ.
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಕಕ ಲಹಳಿಿ
ಕೆ.ಎೇಂ.ವೆೇಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು
ಪ್ರರ ..ಆ.ಕೇಂದರ ಪ್ರತಪ್ರಳೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಹೆಚ್.ಜೆ.ಪೆರ ೋಮಾವತಿ,
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಯಾಸಿಮ ನ್ ವೈ.ಎ.
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಪ್ರರ .>ಆಕೇಂದರ ಹಂಪ್ಸಂದರ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೋಗಶಾಲ್ಲ
ತಂತರ ಜಞ ರ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ
1

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ವಿವರ

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿೋ(2)/17/2008-09

ಶಿರ ೋ ಶಿವಶ್ರಣಪ್ಪ ,
ಹಿ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂ.
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಶಿರ ೋ ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರ ಕಾಶ್,
ಹಿ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ,
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಎನ್.ಜಯಚಂದರ ,
ಹಿ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರು,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/25/2013-14

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/03/2016-17

ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ವಿವರ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/16/2016-17

ವಿವಿಧ ವೇಂದಗಳ ಸೇವಾ
ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲ್ಲ
ಹುದ್ದ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ
ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಕಡತ

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/16/2015-16

ಹಜ್ ಯಾತ್ಯರ ಗೆ ಅಜಿಿ

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/11/2017-18

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/17/2016-17

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/20/2016-17

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/02/2017-18

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/04/2015-16

2018 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಹಜ್
ಮಡಿಕಲ್ ಮಿಷ್ನ್
ಆಯ್ಕಕ ಗಾಗ್ರ ಅಜಿಿ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ ವಿವಿಧ
ವೇಂದಗಳ ಖಾಲ್ಲ
ಹುದ್ದ ಯನ್ನನ ಭತಿಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಕುಷ್ಟ ರೋಗ
ನಿಯಂತರ ಣ ಕೇಂದರ ದಲ್ಲಿ ನ
ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನನ ಜಿಲ್ಲಿ
ನೂೆ ರ್ಕಿ ಯಸ್ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ
ಕಛೇರಿಗೆ ವಿಲ್ಲೋನಗಳಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಕಾಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇರೆಗೆ
ಅಭೆ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ ವಿವಿಧ
ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಗೂರ ಪ್ ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ ವಿವರ
ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಗಳ

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ವಿವರ
ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ
ಸಂಕಲನಗಳನ್ನನ ಹಂಚಕೆ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ||
ಕುೇಂದುಕರತ್ಯ ಬ್ಗೆೆ .

8

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/02/2012-13

9

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/01/2015-16

10

ಜಿಆಕುಕ/ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ /01/2015-16

ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕುೇಂದು ಕರತ್ಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ .

11

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(1)/34/2013-14

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಕುೇಂದು ಕರತ್ಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ .

12

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(1)/39/2013-14

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಕುೇಂದು ಕರತ್ಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ .

13

ಜಿಆಕುಕ/ಗೌರಿಬಿದನೂರು/1/2013-14

14

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)ಗುಡಿಬಂಡೆ/ಇತರೆ/1/201314

ಗೌರಿಬಿದನ್ನರು ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಕುೇಂದು ಕರತ್ಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಅರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗುಡಿಬಂಡೆ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ .ದ.ಸ ರವರನ್ನನ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಫಾಮಾಿಸಿಸ್ಟ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/26/2014-15

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/24/2013-14

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/33/2010-11

ಕಡತದ ವಿವರ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಹಸಿೋನ ಭನ್ನ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬಿೋಚಾಗಾನಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕಲಪ ನ ಎಸ್.
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹಂಪ್ಸಂದರ , ಗುಡಿಬಂಡೆ.
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬಿಪ್ರಮ್ಿ ಸಾನ ತಕತು ರ
ವಾೆ ಸಂಗದ ಅಜಿಿ ಬ್ಗೆೆ .

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/ /2015-16

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/1/09-10

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/Phಚಡಿmಚ/2010-11

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/42/2010-11

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/11/2010-11

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/24/2014-15

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/03/2014-15

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/03/2014-15

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/25/2010-11

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/18/2011-12

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/26/2014-15

ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಹುದ್ದ ಯೇಂದ
ಹಿರಿಯ ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಹುದ್ದ ಗೆ
ಪ್ದೋನನ ತಿ ನಿೋಡಲ್ಲ
ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಸಲ್ಲಿ ಕೆ.
ಫಾಮಿಸಿಸ್À್ಟ್ಗಳ
ಪ್ದೋನನ ತಿ ಬ್ಗೆೆ .
ರ್ಕರಿಯ ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ
ಹುದ್ದ ಯೇಂದ ಹಿರಿಯ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಹುದ್ದ ಗೆ
ಪ್ದೋನನ ತಿ.
ಶಿರ ೋಮತಿ ಡಿ.ರ್ಕಶೋರ್
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬಿಳೂಿ ರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಕೆ.ಎನ್. ಹರಿೋಶ್ ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ ಇವರ
ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ ಘಷ್ಣೆ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕುಸುಮ ವಿನಯ್
ಕುಮಾರ್ ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪ್ರತಪ್ರಳೆ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಆರ್.ರಾಮು
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಆರ್.ರಾಮು
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಕುಮಾರಿ ನಸಿೋಬ್ ತಬ್ಸಮ್
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಚಾಕವೇಲ್ಲ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪಿ.ಸಂಧಾೆ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಡಿಕಲ್
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ. ರೂಪ್ರ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ

ದಿಬೂಬ ರು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ||
1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/06/2011-12

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/14/2011-12

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/20/2008-09

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/17/2014-15

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿಿ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಂದಿ
ಶಿರ ೋ ವಿ.ಚಂದರ ಶೇಖರ್
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸೌಮೆ ಲತ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಡಿಕಲ್ ಇವರ ರಜೆ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ.ಆರ್.ಭಾಗೆ ಲರ್ಕೆ ೋ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಪೆರೇಸಂದರ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ||

ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/03/2017-18

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/04/2017-18

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/02/2017-18

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/01/2017-18

5

ಜಿಆಕುಕ/ವಾ.ಚಾ/01/2017-18

ಕಡತದ ವಿವರ
ಶಿರ ೋ ನಟೇಶ್ ಜಿ.ಕೆ. ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಅಲ್ಲೋಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ||
ಶಿರ ೋ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಜೆ. ವಾಹನ
ಚಾಲಕ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಗರಗೆರೆ
ಶಿರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್.
ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳುರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋ ನರೇಶ್ ಬಾಬು ಎನ್.
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕಡತ

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/05/2017-18

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/07/2017-18

8

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/08/2017-18

9

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/06/2016-17

10

ಜಿಆಕುಕ/ವಾ.ಚ/10/2015-16

11

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾ.ಚಾ/07/2017-18

12

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/31/2016-17

13

ಜಿಆಕುಕ/ವಾ.ವಿ/07/2016-17

14

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/30/2016-17

15

ಜಿಆಕುಕ/ವಾ.ವಿ/07/2015-16

16

ಜಿಆಕುಕ/ವಿಚಾರಬೇ/28/2014-15

17

ಜಿಆಕುಕ/ವಾವಿ/08/2015-16

ಸುಖಾನಂದ, ವಾಹನ
ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ಇಫಾಿನ್ ಎ.ಎಸ್.
ವಾಹನ
ಚಾಲಕ,ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಶಿರ ೋ ರಾಮಚಂದರ ಆರ್.ಜಿ.
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಕಾಶ್, ವಾಹನ
ಚಾಲಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರ ಕಾಧ್,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ,
ಪ್ರರ .>ಆಕೇಂದರ ಅಲ್ಲಿ ೋಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಎನ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕ,
ಡಿ.ಎಲ್.ಓ.ಕಛೇರಿ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋ ರಮೇಶ್ ಕೆ. ವಾಹನ
ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋ ªವಿ. ಚೌಡಪ್ಪ , ವಾಹನ
ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ರವಿೋೇಂದರ ಎೇಂ.ಕೆ. ವಾಹನ
ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ಬಾಸಕ ರಾಬ ಬು ಕೆ.ಜಿ.
ವಾಹನ ಚಾಲಕ,
ಪ್ರರ .>ಆಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಕೆ.ರವಿೋೇಂದರ , ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್, ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು, ತಾ.ಆ.ಅ.ಕಛೇರಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ

18

ಜಿಆಕುಕವಾವಿ/11/2013-14

19

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/25/2016-17

20

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(2)/26/2016-17

21

ಜಿಆಕುಕ/ವಾವಿ/06/2016-17

22

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/05/2016-17

23

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ವಾಹನ/18/2014-15

24

ಜಿಆಕುಕ/ವಾಹನ/ಚ/28/2008-09

25

ಜಿಆಕುಕ/ವಾ.ವಿ/33/2014-15

26

ಜಿಆಕುಕ/ವಾ.ವಿ/11/2015-16

27

ಜಿಆಕುಕ/ವಾ.ವಿ./12/2015-16

28

ಜಿಆಕುಕ/ವಾವಿ/05/2013-14

29

ಜಿಆಕುಕ/06/2008-09

ಶಿರ ೋ ರಘುಮೂತಿಿ ಎಸ್,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಶಿರ ೋ ವಿ. ಚಲಪ್ತಿ, ವಾಹನ
ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋ ಕೆ. ರಾಮಾೇಂಜಿನಪ್ಪ ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋ ವÉ್ೇಂಕಟೇಶ್ ಎೇಂ.
ವಾಹನ ಚಾಲಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಶಿರ ೋ ವಿ.ಕೆ. ಶಿರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋ ಎಫ್.ಎನ್. ಸುೇಂದರಾರ ಜ್,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ರವರ
ನಿಯೋಜನೆ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎೇಂ.ಸುಬ್ರ ಮಣಿ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ದಿವಂಗತ ಎನ್.
ನಾರಾಯಣರಾವ್, ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು
ದಿವಂಗತ ಎಲ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ದಿವಂಗತ ಎಲ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದ ಯೇಂದ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ
ಪ್ದೋನನ ತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ

30

ಜಿಆಕುಕ/25/2013-14

31

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/15/2014-15

32

ಜಿಆಕುಕ/ವಾಹನ/08/2010-11

33

ಜಿಆಕುಕ/17/2008-09

ಗËರಿಬಿದನೂರು ಸೈಕಲ್
ಸಾಟ ೇಂಡ್ ಬ್ಗೆೆ
ನಿವತತ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರಾದ ಲೇಟ್
ಬಿಸಂತಪ್ಪ ರವರ ಪ್ತಿನ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸುಬ್ಬ ಮಮ ರವರಿಗೆ
ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ ಪಿೇಂಚಣಿ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ವಾಹನ ಚಾಲಕgರಿಗೆ
ಕತಿವೆ ಗಳನ್ನನ ಹಂಚಕೆ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋ ಅಬುದ ಲ್, ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು, ಜಿಆಕುಕ ಕಛೇರಿ
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು ರವರ
ಅಮಾನತ್ತು ಬ್ಗೆೆ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ಕಡತಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ವಿವರ
ಶಿರ ೋ ನಂಜುಡಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವ ಮಿ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಗೂಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸರ್ಕೋನಾಬಿ, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು

1

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/100/2012-13

2

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/30/2013-14

3

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/11/2014-15

4

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/69/2013-14

ಸಿ.ವಿ.ಲಲ್ಲತ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು

5

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/48/2013-14

ಶಾರದಮಮ ಎೇಂ.ಎ. ಗೂರ ಪ್
ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚೇಳೂರು

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
ವಿ.ಆರ್. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಅ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ
ಭಾನ್ನ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಸಿದದ ಪ್ಪ
ಕಾೇಂಬ್ಳೆ ಕೆ. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬಿಳೂಿ ರು
ಅಶಿವ ನಿ ಪಿ.ಎನ್. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ

6

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/01/2017-18

7

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/61/2013-14

8

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/45/2013-14

9

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/15/2012-13

ಜಿ. ಗಂಗಾಧರ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

10

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/04/2015-16

ಶಿರ ೋ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

11

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/43/2013-14

ಡಿ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

12

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/10/2014-15

ಟಿ. ನಾರಾಯಣಸಾವ ಮಿ
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

13

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/52/2013-14

ಶಂಕರ್ ಮಿನಗುರ್ಕಿ, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

14

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/18/2011-12

ಮುನಿಚನನ ಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು

15

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/66/2013-14

16

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/36/2012-13

17

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/09/2014-15

18

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/09/2016-17

19

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/64/2013-14

ಕೆ. ಸರಸವ ತಮಮ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ
ಶ್É್ವಿೋತ ಜಿ. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಡಿ.ಎೇಂ.ಓ.ಕಛೇರಿ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಹೆಚ್.ವಿ.ಪ್ದಮ ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಪೆರೇಸಂದರ
ಶಿರ ೋ ಬಿ. ಚಕಕ ಣಣ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಜಿಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟ ರೋಗ
ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋ ಬಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಂದಿ

20

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/01/2015-16

21

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/41/2013-14

22

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/15/2012-13

23

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/21/2014-15

24

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/12/2015-16

25

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/71/2013-14

26

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/27/2014-15

27

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/64/2013-14

28

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/01/2017-18

29

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/28/2013-14

30

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/04/2016-17

ಪಿ. ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್
ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಯನಹಳಿಿ
ಸಾವ ಮಿಪ್ರ ಸಾದ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ
ತಿಮಮ ಶೆಟಿಟ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ತಾ.ಆ.ಅ.ಕಛೇರಿ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋ ಷೇಕ್ ನೂರ್ ಸಾಹೇಬ್,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಡಿ.ಎೇಂ.ಓ.ಕಛೇರಿ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ನಾಗರಾಜು ಕೆ. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಯನಹಳಿಿ
ಎೇಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಶಿರ ೋ ಮಲ್ಲಿ ಕಾಜುಿನ
ಹನ್ನಮಥರಾಯ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಫಯಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಆರ್.
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಲಕ್ಷಮ ಮಮ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಎನ್. ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಿ.ಮದ್ದ ೋಪ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸ್.
ಶಿರ ೋಮತಿ ರತನ ಮಮ ,
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

31

32

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/33/2012-13

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.
ಅಶ್ವ ತನಾರಾಯಣಸಾವ ಮಿ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರುಗಮಲ್ಲಿ

33

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/31/2013-14

34

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/32/2013-14

35

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/05/2013-14

36

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/73/2013-14

37

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/42/2013-14

38

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/40/2013-14

39

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/31/2012-13

40

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/56/2013-14

41

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/29/2014-15

42

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/ /2013-14

43

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/16/2012-13

44

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)86/2012-13

45

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/65/2012-13

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದ ನೇಮಕಾತಿ
ಆದೇಶ್ ನಿೋಡುವ ಕಡತ
ಗÀ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದ ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ-ಚಲನಾದೇಶ್
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ
ರಾಮಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚನನ ಸಂದರ
ಟಿ. ಶಿರ ೋಮತಿ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಜಿ.ವಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋ ವೆೇಂಕಟ್ಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋ ಎಸ್. ವೆೇಂಕಟ್ರಮಣಪ್ಪ ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರುದಮಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆರ್. ವಿಮಲ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರುಗಮಲಿ
ನಳಿನಾರ್ಕೆ ಜಿ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೆೇಂಚಾಲಿಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ರೇವಮಮ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ ..ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೆೇಂಚಾಲಿಹಳಿಿ
ಟಿ. ಶಿರ ೋನಿವಾಸ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ತಾ.ಆ.ಅ.ಕಛೆರಿ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋ ವೆೇಂಕಟ್ಟೇಶ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ

46

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/19/2016-17

ಶಿರ ೋ ಕÉ. ಆನಂದ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚನನ ಸಂದರ

47

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ4)/135/2012-13

ಶಿರ ೋ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ

48

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/01/2011-12

49

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/55/2013-14

50

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/109/2012-13

51

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/37/2013-14

52

ಜಿಆಕುಕಸಿ(4)/್ೇಂ43/P56-P56

53

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4/01/2016-17

54

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/24/2012-13

55

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/15/2010-11

ಶಿರ ೋ ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

56

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/13/2014-15

ಫಕೃಲ್ಖಾನ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

57

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/11/2008-09

ಶಿರ ೋ ಬಾಬಾ ಫಕೃದಿದ ನ್, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಕಕ ಲಹಳಿಿ

58

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/29/2014-15

ಶಿರ ೋ ನಿೇಂಗನಗೌಡ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರೂಡಿ

59

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/67/2013-14

ಸುಗೂರಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ ..ಆ.ಕೇಂದರ ನಗರಗೆರೆ

ಶಿರ ೋ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಪ್ವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆ.ರ್.
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎಸ್. ಲP್ಪ್ೆ ಮ ಣ್,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಕೆ.ಐ.ಗ್ರೋತಾ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋ ವೆೇಂಕಟೇಶ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಸಿ.ಎಸ್.
ವೇಣ್ಮಗೋಪ್ರಲಚಾರಿ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ರಾಮಲಕ್ಷಮ ಮಮ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/01/2012-13

ಶಿರ ೋನಿವಾಸಚಾರಿ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗೆದ್ರೆ

61

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/08/2016-17

ಶಿರ ೋ ಆನಂದ್ ಕೆ. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/57/2013-14
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/72/2013-14
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/43/2013-14

65

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/51/2013-14

66

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/26/2012-13

67

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/14/2011-12

68

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/15/2011-12

69

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/20/2010-11

70

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/06/2014-15

71

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/10/2015-16

72

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/129/2012-13

ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೊಸೂರು
ರಮೇಶ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳಿಿ
ವೇದ್ಯವತಿ ಎನ್. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಹೊಸೂರು
ಎನ್. ನೇತಾರ ವತಿ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ
ಎನ್. ಸುಧಾಕರ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವಿದುರಶ್ವ ತು
ಬಿ.ಎೇಂ. ಆನಂದಕುಮಾರ್,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆರ್. ಕಮಲಮಮ ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ರವಿತಮಮ ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ತೇಂಡೇಬಾವಿ
ಅಲ್ಲವೇಲಮಮ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ತೇಂಡೇಬಾವಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಅಶ್ವ ತಮಮ , ಗೂರ ಪ್
ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹುದಗೂರು
25 ವಷ್ಿಗಳ ಹಿರಿಯ ವೇತನ
ಶೆರ ೋಣಿಗಾಗ್ರ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನನ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗ್ರ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ

ಕವಿತ ಕೆ. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/62/2013-14
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/150/

75

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/148/2012-13

76

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/130/2012-13

77

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/36/2013-14

78

ಜಿಆಕುಕ/ವಿಚಾರಣೆ/01/2014-15

79

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/12/2014-15

80

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/63/2013-14

81

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/14/2014-15

82

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/18/2015-16

ಕÁ್ೇಂತಮಮ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

83

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/155/2012-13

ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾತ, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಸಾದಲ್ಲ

84

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/09/2015-16

ಡಿ. ವೆೇಂಕಟ್ಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಸಾದಲ್ಲ

85

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/16/2015-16

86

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/99/2012-13

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ. ಶಾೇಂತಾಬಾಯ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
25 ವಷ್ಿಗಳ ಹಿರಿಯ ವೇತನ
ಶೆರ ೋಣಿಗಾಗ್ರ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನನ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗ್ರ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಸುನಿೋತ ವೈ.ಕೆ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಎನ್. ರಾಧಕೃಷ್ಣ ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಬಾಬಾಜಾನ್, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಶೇಟಿಟ ಹಳಿಿ
ಗಣೇಶ್ ಎಸ್. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೇಮಾಲಿಹಳಿಿ
ಬಾಬುರಾವ್ ಎಸ್. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಂಜಿಗುೇಂಟೆ

ಶಿರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಶೇಟಿಟ ಹಳಿಿ
ರÁಮಪ್ಪ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳಿಿ \

ಪ್Áವಿತಯೆ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ
ಶಿರ ೋ ಕೆ. ರವಿ. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ ..ಅಕೇಂದರ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ
ಕೆ. ಮುನಿರಾಜು, ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮೇಲ್ಲರು
ಶಿರ ೋ ಪಿ. Wಮಮ ರಾಯಪ್ಪ ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಪ್ರರ ..ಆಕೇಂದರ
ಮೇಲ್ಲರು
ಶಿರ ೋ ಕೃಷ್À್ಣಮೂತಿಿ ಎೇಂ.
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಗಂಜಿಗುೇಂಟೆ
ಎನ್. ಅಮರಾವತಿ, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಪ್ರರ ..ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರಹಳಿಿ
ಶಿರ ೋ ಆದಿನಾರಾಯಣ, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಪ್ರರ .>ಆಕೇಂದರ
ಹೇಮಾಲಿಹಳಿಿ
ಅಲ್ಲಾ ನ್್ , ಗೂರ ಪ್ ಡಿ.
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಮಲ್ಲಿ ಕಾಜುಿನಯೆ ನಮಠ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ
ಶಿರ ೋ
ಕೆ.ಎೇಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವ ಮಿ,
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸಾವ ಮಿ,
ಗೂರ ಪ್ ಡಿ. ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/19/2013-14
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/22/2013-14
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/08/2014-15
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/05/2015-16

91

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/14/2015-16
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/26/2011-12
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ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/09/2011-12

94

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/17/2011-12

95

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/27/2014-15

96

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/13/2015-16

97

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/23/2011-12

98

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/02/2016-17

ಶಿರ ೋ ಸಿ. ಸಿೋತರಾಮಯೆ , ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

99

ಜಿಆಕುಕ/ಸಿ(4)/17/2014-15

ಶಿರ ೋ ಎಸ್. ಬ್ಚ್ಚ ೋಗೌಡ, ಗೂರ ಪ್
ಡಿ. ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/01/2016-17

2

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/02/2016-17

3

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/03/2016-17

4

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/04/2016-17

5

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/05/2016-17

6

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/06/2016-17

7

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/07/2016-17

8

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/08/2016-17

ಕಡತದ ವಿವರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯ
ವೈದೆ ರಾದ ಡಾ|| ಲ್ಲೋಲ್ಲವತಿ,
ಡಾ|| ರಮೇಶ್ಬಾಬು,
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪೂಮಣಿ, ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ
ರವರುಗಳ ವಿರುದದ ದೂರಿನ
ಬ್ಗೆೆ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪ್ಟ್ಟ ಣದ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ ನ
ಅವೆ ವಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಿ ನ
ಆರೋಗೆ ಇಲ್ಲಖ್ಯಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿ
ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗಳಿಸಲ್ಲ
ಮತ್ತು ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಲ್ಲ
ಕೋರಿ
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಿ. ಸಂ:
257/10/6/16 (ಎಸ್.ಬಿ-3) ರ
ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ವರದಿ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಸಾರ್oಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಯ ನವೆೇಂಬ್ರ್
2015 ರ ವೇತನ
ಪ್ರವತಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಬ್ಗೆೆ
ದೂರು
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಸಾ.ಆ. ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ಶಿರ ೋ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ
ದುವಿತನೆ ಬ್ಗೆೆ
ಹಂಪ್ಸಂದರ U್ಫರ ಮದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಕೆ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿಡÀ್ಲಘಟ್ಟ ಸಕಾಿರಿ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ವೈದೆ ರು ಮತ್ತು

ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕರ ವಿರುದದ
ದೂರಿನ ಬ್ಗೆೆ

9

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/09/2016-17

10

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/10/2016-17

11

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/11/2016-17

12

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/12/2016-17

13

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/13/2016-17

14

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/14/2016-17

15

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/15/2016-17

16

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/01/2017-18

17

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/02/2017-18

ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಿನಿಲಯದ
ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ ಅನೆ
ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಬ್ಳಸಿಕಳುಿ ತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ
ವಯಸಿ್ ನ ದೃಢೋಕರಣ
ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ
ಹೊಚಣದ್ಯರರಿೇಂದ ಹಣ
ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಹÉಚ್.ಆರ್.ಸಿ. ಸಂಖ್ಯೆ :
6768/10/8/2016-ಜಿ (ಬಿ-2) ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಎ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ|| ಮಿತರ ಣಣ
ತಾ.ಆ.ಅ.ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ರವರ ವಿರುದದ ದೂರು
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ ಬ್ರುವ
ರೋಗ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಕತ್ಯ್
ನಿೋಡುವಂತ್ಯ ವೈದೆ ರಿಗೆ
ಸುತು ೋಲೆ
ಡಾ|| ರತನ ಮಮ ಪ್ರ ಸೂತಿ
ತಜಞ ರ ವಿರುದದ ದೂರು ಅಜಿಿ
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ. ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದರ ದ ಬೋಧನ
ಕಠಡಿಗಳನ್ನನ ಸಭೆ
ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ
ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಕೈವಾರ ಹೊೋಬ್ಳಿ
ಮಸ್ಥು ೋನಹಳಿಿ ಗಾರ ªಸಥ ರು
ದೂರು
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ತೇಂಡೇಬಾವಿ
ಅವೆ ವಸ್ಥಥ ಬ್ಗೆೆ

18

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/03/2017-18

19

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/04/2017-18

20

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/05/2017-18

21

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/06/2017-18

22

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/07/2017-18

23

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/08/2017-18

24

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/09/2017-18

25

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/10/2017-18

ಗೌರವಾನಿವ ತ ಕನಾಿಟ್ಕ
ಲ್ೋಕಾಯುಕು ಹಾಗೂ
ಭರ ಷ್ಠಟ ಚಾರ ನಿU್ಪ್ರ ಹದಳ
(ಎಸಿಬಿ) ಟಾರ ೆ ಪ್ ಹಾಗ್ರೋ ದ್ಯಳಿ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಖರಿೋದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ ಆರೋಗೆ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ
ಹಗರಣದ ಬ್ಗೆೆ
ಡಾ|| ಅೇಂಜುೇಂಟ್ಗ್ರ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ವಿರುದದ
ವಿಚಾರಣೆ
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಿ. ಸಂ:
1380/10/8/2016-ಜಿ (ಬಿ-2)
ಮಾನವ ಹಕುಕ ಆಯೋಗದ
ಸದಸೆ ರು
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಮತ್ತು ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ಸೌಲಭೆ ಗಳ ಕರತ್ಯ ಬ್ಗೆೆ
ಗೈರು ಹಾಜರಾದ
ವೈದೆ ರುಗಳನ್ನನ ಸಕಾಿರಿ
ಸೇವೆಯೇಂದ ವಜಾ ಬ್ಗೆೆ
ಕನಾಿಟ್ಕ ದಲ್ಲತ ಸಂಘಷ್ಿ
ಸಮಿತಿ (ರಿ) ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ರವರ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ದೂರು
ಅಜಿಿ (ಕಳವನಹಳಿಿ
ಉಪ್ಕೇಂದರ ದ ಬ್ಗೆೆ )
ಕನಾಿಟ್ಕ ರಾಜೆ ರೈತ ಸಂಘ
ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ದೂರು ಅಜಿಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಧಿಕಾರಿಗಳ

26

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/11/2017-18

27

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/12/2017-18

28

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/13/2017-18

29

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/14/2017-18

30

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/15/2017-18

31

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/16/2017-18

32

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/17/2017-18

ಅಧೆ ಕ್ಷತ್ಯಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ
ಕುೇಂದು ಕರತ್ಯ ಸಭೆ ದೂರು
ಅಜಿಿ
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯ ಬ್ಗೆೆ ದೂರು
ಅಜಿಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಆಸÀ್ಪ್ತ್ಯರ ಗೆ
ಬ್ರುವ ಗಭಿಿಣಿಯರಿೇಂದ
ಹಣ ವಸೂಲ್ಲ ಬ್ಗೆೆ ವಿವಿಧ
ನಾೆ ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ
ಇರುವ ಕತಿವೆ ಲ್ೋಪ್ದ
ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ
ಗËರಿಬಿದನೂರು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯ
ಡಾ|| ಶೇಷ್ಗ್ರರಿರಾವ್ ಡಾ||
ರವಿಕುಮಾರ್ ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ
ಅಶ್ವ ತಮಮ ವಿರುದದ ದೂರಿನ
ಬ್ಗೆೆ
ಕನಾಿಟ್ಕ ದಲ್ಲತ ಸಂಘಷ್ಿ
ಸಮಿತಿ (ರಿ) ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಾಖ್ಯ ರವರು ದೂರು ಅಜಿಿ
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ
ಟೆೇಂಡರೆಳಲ್ಲಿ ಅವೆ ವಹಾರ
ನಡೆಸಿ ಸಕಾಿರಕೆಕ ಲಕಾೆ ೇಂತರ
ರೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಕುೇಂದು ಕರತ್ಯ
ಮನವಿ ಶಿವಮಮ ಕೋೇಂ
ಆಚಜಿನಪ್ಪ
ಗಲಿಗುಮಮ ನಹಳಿಿ ,
ಬ್ಶೆಟಿಟ ಹಳಿಿ ಹೊೋ||
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ದೂರು ಅಜಿಿ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಸಾ.ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯ
ಹಿೇಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬೂರ ಣ
ಪ್ತ್ಯು ಯಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ

33

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/18/2017-18

34

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/19/2017-18

35

ಜಿಆಕುಕ/ಚಪುರ/ವಿಚಾರಣೆ/20/2017-18

ವಿ. ರವಿಚಂದರ ರಸಾೆ ರಾ
ಮಡಿಕಲ್ ಆಭೆ ರ್ಥಿ ರವರ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ದ್ಯಖಲೆಗಳು ಕಳೆದು
ಹೊೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಕೋಲ್ಲರ ಸಸೈಟಿ ಡರ ಗ್್
ಲ್ಲಜಿಸಿಟ ಕ್ ಸಸೈಟಿ
ಉಗಾರ ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿು ರುವ
ಅವೆ ವಹಾರದ ಬ್ಗೆೆ
ನಂದಿ ಹೊೋಬ್ಳಿ ಕಣಿತಹಳಿಿ
U್ಫರ ಮದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಫಾರಂ
ಮತ್ತು ಮಾೇಂಸದ ಅೇಂಗಡಿ
ತ್ಯರೆದಿದುದ ಸಾವಿಜನಿಕರಿಗೆ
ತೇಂದರೆಯಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ

ಮಾನೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ
ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರ ಶಿರ ೋ
ಡೇವಿಡ್.ಜೆ ಪ್ರ .ದ.ಸ. ನಗದು
ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಟ್U ಹಾಗೂ
ವಹಿಗಳನ್ನನ ಡೇಟಾ
ಪುಸು ಕಗಳ ವಿವರ
ಕರ .ಸಂ.

ವಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ನಗದು ಪುಸು ಕ-ಗ್ರ-I ತಿeಜಿ24/10/2007 ಣo
31/8/2011 ರವರೆಗೆ

1

2

ನಗದು ಪುಸು ಕ-ಗ್ರ-II ತಿeಜಿ 1-9-2011 ರಿೇಂದ
ರವರೆಗೆ

1

3

ಎನ್ಕಾೆ ಶ್ಮೇಂಟ್ ಪುಸು ಕ ತಿeಜಿ28/1/2008
ಣo 26/7/12 ರವರೆಗೆ

1

ಔಟ್ಜ

4

ಎನ್ಕಾೆ ಶ್ಮೇಂಟ್ ಪುಸು ಕ ತಿeಜಿ
20/7/2012 ಣo
ರವರೆಗೆ

1

ಓeತಿ

5

ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ವಹಿ ತಿeಜಿ 21/7/2008 ಣo
31/3/2012 ರವರೆಗೆ

1

ಔಟ್ಜ

6

ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ವಹಿ ತಿeಜಿ 21/4/2012 ಣo
ರವರೆಗೆ

1

ಓeತಿ

7

ವÉ್ೋತನ ಬ್ಟ್ವಾಡೆ ವಹಿ ತಿeಜಿ 18/1/2008
ಣo 3/2/2011 ರವರೆಗೆ

1 ಓ-P

ಔಟ್ಜ

2 ಓ-P

ಓeತಿ

8
9

10

11

12

ವÉ್ೋತನ ಬ್ಟ್ವಾಡೆ ವಹಿ ತಿeಜಿ 1/3/2011
ಣo /7/2013 ರವರೆಗೆ
ಗಾರ ೇಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್್ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಡಿ.ಸಿ.
ಬಿಲ್ ವಹಿ ದಿ: 01.09.2009 ರಿೇಂದ ದಿನಾೇಂಕ:
29.12.2010
ಅಧಿೋನ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ವೆಚಚ ದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
ಕಡತಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿಗಳು 2010-11 ರಿೇಂದ
2012-13 ರವರಗೆ ಕಡತಗಳು
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ ಅ ಕಾಯಾಿಲಯದ ಅಧಿೋನ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ
ಹಾಲ್ಲ ಬ್ರ ಡ್ ಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ವಹಿಗಳು 2 ಹಾಗೂ ಟೆೇಂಡರ್
ನಮೂನೆಗಳು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ.ಎನ್. ಪ್ದ್ಯಮ ವತಿ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ವಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

3

1 ಬಂಡಲ್

1

13

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ಭಕು ವತಕ್ ಲಂ ರವರ ವಯುರ್ಕು ಕ
ಕಡತ

1

14

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ಎನ್. ಬೈರಾರೆಡಿಿ ರವರ
ವಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

15

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ರಂಗನಾಥ್ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ. ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ ಕಡತ

1

16

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ವಿ. ರಂಗಸಾವ ಮಿ
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರ ವಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

17

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ಬಾೆ ಟ್ಪ್ಪ ಗೂರ ಪ್-ಡಿ ವಯುರ್ಕು ಕ
ಕಡತ

1

18

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ಎೇಂ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ವಾಹನ
ಚಾಲಕ ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

19

ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ದಮ ಮಮ ದಿವ .ದ.ಸ. ರವರ
ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

20

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ಬಾಬುರೆಡಿಿ .ಜಿ ಮ.ಅ. ರವರ
ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

21

ಶಿರ ೋ ಜಿ.ಗ್ರರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್.ಜಿ ದಿವ .ದ.ಸ.
ರವರ ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

22

ಶಿರ ೋ ವಿ.ದಯಾನಂದ ಪ್ರ .ದ.ಸ ರವರ
ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

23

ಶಿರ ೋಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೂರ ಪ್-ಡಿ ರವರ ವೈಯುರ್ಕು ಕ
ಕಡತ

1

24

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಬ್ರರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರು
ರವರ ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

25

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ಅೇಂಜುಟ್ಗ್ರ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರ
ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

26

ಡಾ|| ಶಿರ ೋ ವಿ.ರಾಜಿೋವ್ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರ
ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ

1

27

28

29

ಶಿರ ೋಮತಿ ನೇಸಮಣಿ ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ ರವರ ಆಪ್ು
ಕಡತ
1. ಶಿರ ೋಮತಿ ರತನ ಮಮ ಗೂರ ಪ್ ಡಿ 2. ಶಿರ ೋ
ಚನಿನ ಗರಾಯಪ್ಪ ಗೂರ ಪ್ ಡಿ 3. ಶಿರ ೋ
ಜೆ.ಎ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ 4. ಶಿರ ೋ ಎೇಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ 5.
ಶಿರ ೋ ಭದರ ಪ್ಪ ,
ಸದರಿ ನೌಕರರನ್ನನ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಛೇರಿ ಕೋಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ವಾಪ್ಸು್ ಕಳುಹಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ.
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ಎ. ವಿಶಾಲ್ಲಕ್ಷಮಮ
ಬ್ರರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರ ಆಪ್ು ಕಡತ

1

1

1

30

ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ. ಮಂಜುಳ್ಳ ದೇವಿ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ಆಪ್ು ಕಡತ

1

31

ಶಿರ ೋ ಡಾ|| ಹನ್ನಮಂತಪ್ಪ ನಿವತಿು ಹಿರಿಯ
ತಜಞ ರು ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರ ಆಪ್ು ಕಡತ

1

32

ಶಿರ ೋ ಡಾ|| ಗೋಪ್ರಲಕೃಷ್ಣ ವೈದೆ ರು ರವರ
ಆಪ್ು ಕಡತ

33
34

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸಹಾಯಕರು ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಆಪ್ು ಕಡತ
ಶಿರ ೋ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ಅಹಮ ದ್ ರವರ ಆಪ್ು
ಕಡತ

1
1

35

ಶಿರ ೋ ದ್ಯದ್ಯಪಿೋರ್ ದಿವ .ದ.ಸ. ರವರ ಆಪ್ು
ಕಡತ

1

36

ಶಿರ ೋ ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಸಾವ ಮಿ ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ.
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ರವರ ಆಪ್ು ಕಡತ

1

37

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ .ದ.ಸ ರವರ ಆಪ್ು
ಕಡತ

1

38

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ.
ರವರ ಆಪ್ು ಕಡತ

1

39

ಶಿರ ೋ ಚ್ನಿನ ಗರಾಯಪ್ಪ ಕ.ಅ. ರವರ ಆಪ್ು
ಕಡತ

1

40

ಶಿರ ೋ ಧಮಿರಾಜ ಕ.ಅ. ರವರ ಆಪ್ು ಕಡತ

1

41

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜು ಕ.ಅ. ಡಿ.ಎಲ್.ಓ ರವರ
ಆಪ್ು ಕಡತ

1

42

ಶಿರ ೋ ಖಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಔಷ್ಧಿ
ವಿಶ್ರ ಣಕಾರರು ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಬುರುಡಗುೇಂಟೆ

1

43

ಎೇಂ.ಆರ್. ಮತ್ತು ಆಪ್ು ಕಡತ

44

45

46

ಶಿರ ೋಮತಿ ಡಾ|| ಅನ್ನರಾಧ ರವರ
ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರವತಿ ಕಡತ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ
ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ
ಒಳರೋಗ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರರ ಡ್
ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧದ
ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ
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ಒಳರೋಗ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರರ ಡ್
ಸರಬ್ರಾಜು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ
ಮಾಡಿರುವ ಕಡತ 2013-14 ನೇ
ಸಾಲ್ಲನವರೆಗೆ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಯ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕಡತ 2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ವರೆಗೆ
ಸÁ.ಆ. ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಹಾಗೂ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಸೇವೆಯ ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರ ಡ್
ಸರಬ್ರಾಜು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ವಂಟ್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ ವಹಿ
(2010-11 ರಿೇಂದ 2013 14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ವರಗ್ರನ ವಹಿ)
2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ
ಹಾಲ್ಲ ಸರಬ್ರಾಜು ಬ್ಗೆೆ ಕಡಿಮ ದರ
ಪ್ಟಿಟ ಗಳನ್ನನ ಕರೆದಿರುವ ಕಡತ
2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ
ಬ್ರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜು ಬ್ಗೆೆ ಕಡಿಮ ದರ
ಪ್ಟಿಟ ಗಳನ್ನನ ಕರೆದಿರುವ ಕಡತ
2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ನನ್ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ,
ಬ್ರ ಡ್ ಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಕಡತ.
ಆಅ ್ iಟ್ಟ್ oಜಿ ಒiಟ್ಞ ಚಟಿಜ
್ ಡಿeಚಜ ಓoಟಿ ಅಟ್iಟಿiಛಿಚಟ್
sಸಿೇಂಬಂದದ ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಕಡತ 2010-11
ಸ.ಆ.ಕೇಂದÀ್ರ ಬ್ಟ್ಟ ಹಳಿಿ ಯ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ 2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ
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ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಡತ

55

56

57

58

59

60

61

62

ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಸಾ.ಆ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ & ಹಾಲ್ಲ & ಬ್ರ ಡ್ ಡಿ.ಸಿ.
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ
ಕಡತ
ಸ.ಆ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ನನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ ಮತ್ತು
ಬ್ರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ
2010-2011 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಲ
ಸಹಿ ಕಡತ
ಸ.ಆ. ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2010-11 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲದ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್
ಸೇವೆಯ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ 2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಕರೆಯಲ್ಲದ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಯ
ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ 2010-11 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲದ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್
ಸೇವೆಯ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆÉ 2010-11 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲದ ನನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ
ಕರೆಯಲ್ಲದ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಒ/s
ವಾಸಿೇಂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್
ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್ ವಕ್ರ ್ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ & ಹಾಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರ ಡ್
ಬ್ಗೆೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಾು ಯ ಸಮಿತಿ ಜಿ.ಪಂ.
ವತಿಯೇಂದ 2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಅಲ್ಲಪ ವಧಿ ಟೆೇಂಡರ್ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಮೋದನೆ ಮಡೆದಿರುವ ಕಡತ
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ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ.
ಸತೆ ನಾರಾಯಣ ಚಾರ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರು
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಒ/s
ವಾಸಿೇಂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್
ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್ವಕ್ರ ್ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರ
ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲ್ಲತಿಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ ಬ್ಗೆೆ ಕೆ.ಎಸ್.
ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಸತೆ ನಾರಾಯಣ ಚಾರ್
ರವರು (ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್
ವಕ್ರ ್ ) ರವರು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್ ಬ್ಗೆೆ
ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ ವಾಸಿೋಮ್
ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್
ವಕರ ್ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ
ಕಡತ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಸ.ಆ.ಕ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಸುಧಾ
ಎಲೆರ್ಕಟ ರಕಲ್್ ವಕ್ರ ್ ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರು
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲ್ಲತಿ ಕಡತ
ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್, ಸೇವೆ
ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ, ಬ್ರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜು ಬ್ಗೆೆ
ಒ/s ಓoveಟ್ Seಛಿuಡಿiಣರ್ಥ Seಡಿviಛಿe
ರವರು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಸಾ.ಆ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ಹಾಗೂ ಸಾ.ಆ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12
ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬ್ರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ . ವಾಸಿೋಮ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾೆ ರ್ಷನಲ್
ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್ ವಕರ ್ ಚ.ಪುರ ರವರು
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ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲ್ಲತಿಗಳ ಕಡತ
1+1+1=3 ಒಟ್ಟಟ ಮೂರು ಕಡತಗಳು.
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ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಬ್ರ ಡ್
ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ ಕೆ.ವಿ.
ಸತೆ ನಾರಾಯಣಾ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು
ನಾೆ ಷ್ನಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್ ವಕ್ರ ್ ಚ.ಪುರ
ರವರು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್
ದ್ಯಖಲ್ಲತಿಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ ವಾಸಿೇಂ
ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್
ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್ವಕ್ರ ್ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲ್ಲತಿಗಳ
ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಸತೆ ನಾರಾಯಣಾ
ಚಾರ್ ಸತೆ ಸೇವಾ ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್ ವಕ್ರ ್
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಟೆೇಂಡರ್
ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಹಾಲ್ಲ ಸರಬ್ (2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ)
ಕೆ.ವಿ.ಸತೆ ನಾರಾಯಣಾ ಚಾರ್ ಬಿನ್
ಸಿ.ಕೆ.ವೆೇಂಕಟಾಚಾರ್ 1 ಕಾಮಿಿಕ ನಗರ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರು ಹಾಗೂ ವಾಸಿಮ್ ಬಿನ್
ಬಾಬು ಮೇ ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್
ವಕ್ರ ್ ಚ.ಪುರ ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ
ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ 3+3 ಒಟ್ಟಟ 6
ಕಡತಗಳು
2009-10 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ವಿಧಾನ ಸಭಾ
ಸದಸೆ ರ ಸಥ ಳಿಯ ಪ್ರ ಯೋಗಾಬಿವದಿಿ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನ
ಸಭಾ ಕೆೆ ೋತರ ಕೆಕ ಶಿರ ೋ
ಎನ್.ಹೆಚ್.ಶಿವಶಂಕರೆರ ಡಿಿ ರವರ
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ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶ್ಸು ರಚರ್ಕತಾ್ ಕಠಡಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನನ
ವದಗ್ರಸಿರುಬ್ ಬ್ಗೆೆ ವಿವರ ಕಡತ
ಗËರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| 8
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ 500 ಐPಆ Sಔಐೇಂಖ
W್ೇಂಖಿಇಖ ಊಇೇಂಖಿಇಖ SಙSಖಿಇಒ
ಅಳವಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ.
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಾಯಾಿಲಯದ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ವಗಿದವರ ವೇತನ ಹಾಗೂ
ಇತಾೆ ಧಿಗಳನ್ನನ ಚ್ಕ್ಗಳನ್ನನ ಅವರವರ
ಎಸ್.ಬಿ.ಎೇಂ. ಖಾತ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಮಾಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ 2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿ
ಹಣಪ್ರವತಿ ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ದುರಸಿಥ ಕಾಯಿ
ಕೈಗಳಿ ಲ್ಲ ಅನ್ನದ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬ್ಗೆೆ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ||
ವಿಟೆಟ ೋಮರಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕಟ್ಟ ಡದ
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2.25 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದ್ಯನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿ
ನೌಕರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಅದೆ ಪಿಿಸಿ
ನಗಧಿಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಿ ಕಣಗಾವಾಲ್ಲ ಘಟ್ಕ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಕಛೇರಿಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಪಿಟಿಟ ೇಂಗ್
ರ್ಕಟ್ಗಳನ್ನನ ಖರಿೋದಿಸಿರುವ ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ .ದಜೆಿ ಬ್ರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜು ಗುತಿು ಗೆ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಕಛೇರಿಯ
ಹೊರಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ನೌಕರರಿಗೆ
ವೇತನವನ್ನನ ಎ.ಆರ್.ಟ್ರ ಸ್ಟ (ರಿ) ಟಿ.ಎೇಂ.ಸಿ.
ಲೇಹೌಟ್ ಚ.ಪುರ ರವರಿೇಂದ ಹಣ ಪ್ರವರಿ
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ಮಾಡಿರುವ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
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2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಗೆ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸಾ.ಆ.ಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ
ಗುತಿು ಗೆ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಾ.ಆ. ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ ಆಸಪ ತ್ಯರ ತಾಜಾ
ಹಾಲ್ಲ ಸರಬ್ರಾಜು ಬ್ಗೆೆ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆಿ ಬ್ರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ
ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ತಾಜಾ ಹಾಲ್ಲ ಸರಬ್ರಾಜು
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ
ಕಡತ
2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಬ್ರ ಡ್ ಸರಬ್ರಾಜು ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ
ಟೆೇಂಡರ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಕಡತ
್ೇಂshಚ Sಚಣಛಿom ಖಿಡಿಚiಟಿiಟಿg
ಗ್ರoಛಿheಡಿ 1. ಖಿ.ಊ.ಔ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , 2
ಟಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ, 3. ಟಿ.ಹೆಚ್.ಓ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, 4 ಟಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
5 ಟಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಚೇಂತಾಮಣಿ, ಕಡತ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿೋನ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ ಮಟ್ನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ವಹಿ (2008-2009)
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ ಅ. ಚ.ಪುರ ರವರ ಅಧಿೋನ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ್ಳದ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಶಿೋಡಿ ಘಟ್ಟ
ಮತ್ತು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕುಗಳ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಆಯುಷ್ ವೈದೆ ರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗ್ರ ಸಿವ ೋಕೃತ
ಅಜಿಿ ವಹಿ

1

1

1

1

1

1

1

1

91

92

93

94

95

96

97

98
99

100

2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿ
ಪ್ರವಾಗ್ರ ವೆಚಚ ದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
2013-14 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ಗಣಕ
ಯಂತರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿರ ೇಂಟ್ರೆಳ
ಕೆಲವೊೇಂದು ಉಪ್ಕರಣಗಳ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
2013-14 ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಕಛೇರಿ ವಾಹನದ
ಇೇಂಧನ ಸರಬ್ರಾಜು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ (ಡಿ.ಸಿ.)
ಕಡತ 1 (ಪಿ.ವೊೋ.ಎಲ್) ಬಾರಿಉಳಿಕೆ
ಇೇಂಧನ ಸರಬ್ರಾಜು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು
2013-14 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ವಿದುೆ ತ್
ಶ್ರ್ಕು ಸರಬ್ರಾಜು ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಕಡತ 1
(ಹಾಗೂ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ) ಕಡತ
2013-14 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ
ವೇತನ ಇತಾೆ ಧಿಗಳನ್ನನ ಎಸ್.ಬಿ.ಎೇಂ.ನ
ಅವರವರ ಖಾತ್ಯಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕಡತ
2012-13 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ಅಗತೆ ವಿರುವ ಸಿಬ್ಬ ೇಂಧಿಗಳನ್ನನ
ಹೊರಸಂಪ್ನೂಮ ಲದಿೇಂದ ಪ್ಡೆದಿದುದ
ಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪ್ರವತಿ ಡಿ.ಸಿ.
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಕಡತ ಒ/s ವಾಸಿೇಂ ಬಿನ್ ಬಾಬು
ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್ವಕ್ರ ್
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರ ಚ.ಪುರ ರವರ ಕಡತ
ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಜಿ.ಆ.ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ
ಕಛೇರಿ ಚ.ಪುರ ರವರ ವಯುರ್ಕು ಕ ಕಡತ 1
ಹಾಗೂ ಇವರ ಏೇಂಖಿ ಓಔ 3928/2010
ಕಡತ 1
2013-14 ಟಾಟಾ ವಿೇಂಗರ್ ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ಬಿ.ಎಸ್ 3 ಖರಿೋದಿ ಕಡತ
ಗ್ರೇಂಘಿIಓಇ-ಗ್ರೇಂಓಇ
(ಏೇಂಖಉಔ(ಓೇಂ)IಓSUಐೇಂಖಿಇಆಆಇಐIಗ್ರಇಖಙ ಗ್ರೇಂಓ ಕಡತ
ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಿಕಾಟ ಎೇಂ.ಹೆಚ್-12-727
ಖರಿೋದಿ ಕಡತ
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ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನ ಕೆ.ಎ.
40 ಜಿ 91 ದುರಸಿಥ ಹಾಗೂ ಸವಿಿಸ್ ಕಡತ 1
2013-2014
2012-13 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಇೇಂಧನ ಸರಬ್ರಾಜು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ್
ಬಾಬ್ತಿು ನ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಕಡತ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಾಯಾಿಲಯದ ವಾಹನ
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 79 ಬಾೆ ಟ್ರಿ ನಿರುಪ್ಯುಕು
ಆಗ್ರದುದ ಹೊಸ ಬಾೆ ಟ್ರಿ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಕಡತ
2011-12 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ವಿದುೆ ತ್
ಶ್ರ್ಕು ಹಾಗೂ ದೋರವಾಗ್ರ ವೆಚಚ ದ ಡಿ.ಸಿ.
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಕಡತ
2011-12 ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹಾಗೂ ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಾಯಾಿಲಯದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಸಂದ್ಯಯ
ಮಾಡುವ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅ ಕಾಯಾಿಲಯ ಚ.ಪುರ
ಇಲ್ಲಿ ನ ನೌಕಕರಿಗೆ 2013 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ನಗಧಿಕರಣ ಸೌಲಭೆ ದ ಕಡತ
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಗೆ ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಜೆ.ಗಜೇೇಂದರ
ಇವರನ್ನನ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಕೈವಾರ ಇಲ್ಲಿ ೇಂದ
ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗ್ರ ನಿಯೋಜನೆ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯಕೆಕ
ಅಧಿೋನ ಕಛೇರಿಗಳಿೇಂದ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯನ್ನನ
ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ
2013-14 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ ಅ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ದಿನನಿತೆ ಉಪ್ಯೋಗದ ಅೇಂಚ್ ಚೋಟಿ
ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
2011-12 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಶಿರ ೋ
ಅಬುದ ಲ್ ಖರಿೋಮ್ ಅೇಂಡ್ ಸನ್್
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಾೆ ೇಂಡೇಜ್
ಬ್ಟೆಟ ಯನ್ನನ ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಸಿ.
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ಬಿಲ್ ಕಡತ
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2013-14 (2011 ರ ಅೇಂತೆ ಕೆಕ ಎ.ಜಿ.ರವರ
ಲೆಕಕ ತಪ್ರಸಣೆ ವರಧಿಗಳ ಬಾರ್ಕ ಇರುವ
ಆಕೆೆ ೋಪ್ಣೆ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನನ
ಇತೆ ರ್ಥಿಗಳಿಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ
2011-12 ಶಿರ ೋ ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ ವೆೇಂಕಟೇಶ್ವ ರ
ಡಿಸಿಟ ರೋಬೂೆ ಟ್ಸ್ಿ ವಿಜಯ್ ನಗರ
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು ರವರ 9ವಿ ದ್ಯರ ವಣ
ಡಿರ ಪ್ಸ್ಥಟ್ ಎಸ್.ವಿ.ಸೇಟ್ 9ವಿ ಕಾೆ ನೋಲ
ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
2011-12 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿೋನ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿೇಂದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ & ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ
ಗಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಲ್ಲನನ್
ವಸುು ಗಳನ್ನನ ಖರಿೋದಿ ಮಡಿರುವ ಡಿ.ಸಿ.
ಬಿಲ್ ಕಡತ
2011-12 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯೇಂದ
ಎ.ಆರ್.ವಿ. ಚ್ಚಚ್ಚಚ ಮದುದ ಖರಿೋದಿಸಿರುವ
ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
2011-12 ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿಸಿನೇಸ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್
ಚೌಡೆಶ್ವ ರಿ ಟೆೇಂಪ್ಲ್ ರಸ್ಥು , ಹಳೇಪ್ರಳೆ
ತಿಪ್ಪ ಟೂರು ರವರ ಹೊಚರೆಳನ್ನನ
ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
ಎನ್.ಜಿ ಲೇಬ್ರ್ ಏಜೆನಿ್ ಮಂಚೇನಹಳಿಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಜಿಲೆಿ ಇವರ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ
ನಿೋಡುವ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ಕಡತ
2011-12 ದಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಪೇಲ್ಲಶಿಪ್
ಸೋಸೈಟಿ ಇವರ ಜಿೋವ ರಕ್ಷಕ
ಔಷ್ದಿಗಳನ್ನನ ಸಾ.ಆಸಪ ತ್ಯರ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್
ಕಡತ
2013-14 ಮಾರುತಿ ಓಮಿನ ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿ.ಪಂ ರ್ಕರ ಯಾ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಡತ
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2013-14 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ
ಹಬ್ಬ ದ ಮುೇಂಗಡ ಕಡತ
2013-14 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅ ಕಛೇರಿಯ
ಕಟ್ಟ ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪ್ರವತಿ
ಮಾಡಿರುವ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
2013-14 ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪ್ರವರಿ
ಮಾಡಿರುವ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
ಡೆೇಂಗೂೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ ದಿನ
ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತ್ತ ನಿೋಡಲ್ಲ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಅನ್ನಮೋದನೆ
ಕೋರಿರರುವ ಕಡತ ಡಿ.ಹೆಲ್.ಓ ಕಛೇರಿ
ಚ.ಪುರ ರವರ ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು ಸೇರಿ
ಕಡತ
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಾಟಾ
ಸುಮೋ ವಾಹನದ (2011-12-) ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 91 ರಿಪೇರಿ ವೆಚಚ ದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್
ಕಡತ
ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ 2246 ವಾಹನದ ವಿಮಾ ಪ್ರಲಸಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 99337 ರ ವಿಮಾ ಕಂತ್ತ ಹಾಗೂ
ನವಿೋಕರಣ ಮಾಡಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 1
(2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲ)
2011-12 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಾಯಿಲಯದ
ವಾಹನಗಳ ಇೇಂಧನ ಸರಬ್ರಾಜು ವೆಚಚ ದ
ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಕಡತ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯದ
ಅಧಿೋನ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಸಲಕರಣೆ ಹಾಗೂ
ಉಪ್ಕರಣಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ ೇಂತಿ
ಎಲೆರ್ಕಟ ರಕಲ್್ ತಿರುಮಲ ಕಾೇಂಪೆಿ ಕ್್ ಡಿ.ವಿ.ವಿ
ರಸ್ಥು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಕಡತ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
2012-13 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ ಅ ಕಾಯಾಿಲಯದ
ವಿದುೆ ತ್ ಶ್ರ್ಕು ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿರುವ
ಹಣ ಪ್ರವತಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
2011-12 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಲೆಕಕ
ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ 2210-01-104-0-01 ಅಡಿ

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
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ಹಲ್ಲಜನ್ ಮಾತರ ಗಳನ್ನನ ಖರಿೋದಿ ಹಾಗೂ
ಡಿ.ವಿ.ಪರ ೋಇಡ್ ಶ್ರಿೋದಿ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿ
ಕಡತ
2012-13 ಆಶಾ ಕಾಯಿಕತ್ಯರ್Àಯರ
ಉಪ್ಗರ ಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
ನವೆೇಂಬ್ರ್ 28,29,30 ರಂದು ರೂ.
181,300=00 ಗಳನ್ನನ ಚೇಕ್ ನಿೋಡಿರುವ
ಕಡತ
2012-13 ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಆಯೋಡಿನ್ ಕರತ್ಯ
ನಿಯಂತರ ಣ ಕಡತ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ವಾೆ ಪಿು ಗೆ ಬ್ರುವ
ಕಾಯಾಿಲಯಗಳ ವಿವಿಧ ಆರೋಗೆ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯವರ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ವೆಚಚ ಮರು ಪ್ರವತಿ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಕಡತ 1 (2010-11 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿೇಂದ 2012-13
ನೇ ಸಾಲ್ಲನದು)
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯದ
ನೌಕರರ ವೇತನ ಇತಾೆ ಧಿಗಳಿಗೆ 2011-12 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅನ್ನಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ ಕರತ್ಯ ಕಡತ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಿಲಯದ
ದಿನನಿತೆ ಉಪ್ಯೋಗದ ಅೇಂಚ್ ಚೋಟಿ
ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 1 (2011-12)
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ
ಚ.ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ವಾಹನ ಕೆ.ಎ.40 ಜಿ 79
ವಾಹನದ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಸವಿಿಸ್ ಹಾಗೂ
ಟೈರ್, ಟೂೆ ಬ್ ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ ಮಾಡುವ
ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಗಳ ಕಡತ
2011-12 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ದಿನನಿತೆ ಉಪ್ಯೋಗದ ಅೇಂಚ್ ಚೋಟಿ
ಖರಿೋದಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
2012-13 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಾಯಿಲಯದ
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ ದ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ ದ
ಕಡತ

1

1

1

1

1

1

1

1
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2012-13 ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಾಯಾಿಲಯದ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರವತಿ
ಮಾಡುವ ಕಡತ
2012-13 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಾಯಿಲಯದ
ದಿನನಿತೆ ಉಪ್ಯೋಗದ ಅೇಂಚ್ ಚೋಟಿ
ಖರಿೋದಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ
2012-13 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಾಯಾಿಲಯದ
ಕಟ್ಟ ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರವತಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್
ಕಡತ
2011-12 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅ
ಕಾಯಾಿನಿವಿಹಣೆಯ ಚಾಜ್ ವೆಚಚ ಗಳ
ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
2012-13 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಗಣಕಯಂತರ ಗಳ ದುರಸಿಥ
ಕಾಯಿಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಗಳ
ಕಡತ ಒೇಂದು. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ 72,73,74,/11-12
2011-12 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅ ಕಾಯಾಿಲಯ
ಚ.ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ ವಿವಿಧ
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳನ್ನನ ಖರಿೋದಿ
ಮಾಡಿರುವ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚ್ಚರ್ಕಕ
ಗುರುತಿನ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳ ಕಡತ
2012-13 ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಾಯಾಿಲಯದ 62 ಬಿ ಹಾಗೂ
ಅನ್ನಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ.ಅ
ಕಾಯಾಿಲಯದ ಪ್ತಿರ ಕಾ ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆ
ಜಾಹಿರಾತ್ತ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಕಡತ
2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಹಾಗೂ
ಬ್ಡಿ ಹಳಿಿ ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ ಬ್ಗೆೆ
ಟೆೇಂಡರ್ ಇ-ಪರ ೋಕ್ಯೆ ರೆಮ ೇಂಟ್
ಮುಖಾೇಂತರ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ
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2011-12 ಹಾಗೂ 2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಪುಸು ಕಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ
ಹಣ ಹಾಗೂ ಚ್ಕ್ಗಳನ್ನನ ಹಾಗೂ
ಡಿ.ಸಿ.ಗಳನ್ನನ ವಿತರಿಸಿರುವ ಓಚರ್ ಕಡತ
2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ನಗದು ಪುಸು ಕದ
ಪ್ರ ಕಾರ ಚ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿ.ಡಿ.ಗಳನ್ನನ
ಹಾಗೂ ಹಣ ಪ್ರವತಿ ಒಚರೆಳು ದಿನಾೇಂಕ:
07.01.2013 ರಿೇಂದ /08/2013 ರವರೆಗೆ
ಒೇಂದು ಬಂಡಲ್ ಕಡತ 1 ಒಚರೆಳೇಂದಿಗೆ.
2010-11 ಹಾಗೂ 2011-12 ಹಾಗೂ 2012-13
ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಎಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದ ಡಿ.ಸಿ.
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಓಸಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು ಇನ್ವಾಯ್
ಹಾಗೂ ಓಚರೆಳೇಂದಿಗೆ 2 ಬಂಡಲ್
2012-2013 ಮಾಚ್ಿ 2013 ರವರೆಗೆ ಸಾಲ್ಲನ
ಎಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಓ.ಸಿ.
ಕರಡು ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು ಹಾಗೂ
ಇನ್ವಾಯ್್ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ಓಚರೆಳ
ಒೇಂದು ಬಂಡಲ್
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿಯ ಆದ್ಯಯ ತ್ಯರೆಗೆ
ಪ್ರವತಿ ವಿವರವಾದ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್.
(್ .ಐ.ಖ.ಆ. 06345ಆ) 2011-12 ನೇ
ವಷ್ಿದ ಕಡತ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಅ ಕಛೇರಿಯ ಆದ್ಯಯ ತ್ಯರೆಗೆ
ಕಡತ (ನೌಕರರ) 2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ
ಎೇಂ.ಬಿ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ಗೌಡ ಪ್ರ .ದ.ಸ. ರವರ
ಸೇವಾ ಪುಸು ಕ ಭಾಗ 1 ರಿೇಂದ 3 ರವರೆಗೆ
ಹಾಗೂ ವೈಯರ್ಕು ಕ ಕಡತ (6 ರಿೇಂದ 30)
(ಒಟ್ಟಟ 3 ಎಸ್.ಆರ್)
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ.ಎನ್. ಪ್ದ್ಯಮ ವರಿ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ರವರ ಸೇವಾ ಪುಸು ಕ
ಎಸ್.ಆರ್. ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 ಮಾತರ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ದಮ ಮಮ ದಿವ .ದ.ಸ. ರವರ ಸೇವಾ
ಪುಸು ಕ ಭಾಗ 1 ಮಾತರ
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ಎೇಂ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ವಾಹನ ಚಾಲಕ
ರವರ ಸೇವಾ ಪುಸು ಕ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2
(ಒಟ್ಟಟ 2 ಎಸ್.ಆರ್) ಗಳು
ಶಿರ ೋ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ರವರ ಸೇವಾ
ಪುಸು ಕ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 (ಒಟ್ಟಟ 2
ಎಸ್.ಆರ್) ಗಳು
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ. ಬಾೆ ಟ್ಪ್ಪ ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ರವರ ಸೇವಾ
ಪುಸು ಕ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 (ಒಟ್ಟಟ 2
ಎಸ್.ಆರ್) ಗಳು

ಒಟ್ಟಟ 2

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

2

ಒಟ್ಟಟ 2

ಮೇಲಕ ೇಂಡಂತ್ಯ ಕರ . ಸಂ. 1
ರಿೇಂದ 158 ಒೇಂದು ನೂರ
ಮುವತಾು ರು ಕಡತಗಳ
ಹಾಗೂ ವಹಿಗಳನ್ನನ ಚ್ಕ್
ಬುಕ್ಗಳ ಇತಾೆ ದಿಗಳನ್ನನ
ಒಳಗೇಂಡಿರುವ
ಪ್ರ ಭಾರಿಯನ್ನನ ಶಿರ ೋ
ಎೇಂ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ಗೌಡ
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಆದ ನಾನ್ನ ಶಿರ ೋ.
ಎೇಂ. ಡೇವಿಡ್ ಜೆ. ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕಟಿಟ ರುತ್ಯು ೋನೆ.

ಕರ .ಸಂ
1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/01/2012-13

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/02/2012-13

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/03/2012-13

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳನ್ನನ ಮೇಲ್ಲ
ಸಹಿಗಾಗ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕಛೇರಿಯ ದೈನಂದಿನ
(Peಣಣರ್ಥ) ವೆಚಚ ಗಳಿಗಾಗ್ರ
ಮುೇಂಗಡ ಹಣ/ಕೈಹಣ
(Imಠಿಡಿesಣ ್ೇಂmouಟಿಣ)
ನಿವಿಹಣೆ ಬ್ಗೆೆ ಸೂಚ.
ಅವಧಿ ಮುಗ್ರದಿರುವ ಖಾಜಾನೆ
ಚ್ಕುಕ ಗಳನ್ನನ ಖivive
ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/04/2013-14

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/05/2013-14

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/06/2013-14

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/07/2013-14

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/08/2013-14

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರನಗದು/09/2013-14

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/10/2013-14

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರನಗದು/01/2014-15

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರನಗದು/02/2014-15

ಸಿ.ಎಲ್. ಶಿವಕುಮಾರ್
ವೈಯರ್ಕು ಕ ಕಡತ.
ಜಿಲ್ಲಿ ಡಳಿತ ಭವನ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಆ
ಮತ್ತು ಕು.ಕ. ಅ ಕಛೇರಿಗೆ
ಹಂಚಕೆ ಮಾಡಲ್ಲಗ್ರರುವ
ಸಂರ್ಕೋಣಿಕೆಕ ಬಾಡಿಗೆ
ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ
ಸಂರ್ಕೋಣಿ ಕಟ್ಟ ಡದಲ್ಲಿ
ಕಠಡಿಗಳನ್ನನ
ಮೇಲ್ಲಸಹಿಗಾಗ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿ.ಆ ಮತ್ತು ಕು.ಕ. ಅ ರವರ
07/13 ರಿೇಂದ 10/13 ರವರೆಗ್ರನ
ಪ್.ಭ.ಬಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿಗಾಗ್ರ.
ಅೇಂಗನವಾಡಿ & ಆಶಾ
ಕಾಯಿಕತ್ಯಿಯರಿಗೆ 13-14 ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ
ವಿತರಣೆಗಾಗ್ರ ಅನ್ನದ್ಯನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬ್ಗೆೆ .
ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಲ್ಲದ
ಚ್ಚರ್ಕಕ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ
ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪೋಸ್ಟ ಮಾಸಟ ರ್
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.
ಕೇಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜೆ
ವಲಯಗಳಿೇಂದ ಖರಿೋದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ಅನ್ನದ್ಯನ ಖರಿೋದಿಸಿದುದ
ಉಪ್ಕರಣ ಇತಾೆ ದಿ ಬ್ಗೆೆ
ಮಾಹಿತಿ.
ಡಾ||
ಸುರೇೇಂದರ ನಾಥ್.ಡಿ.ಎಸ್.
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇವರು ಸಾಲದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ಕಾರನ್ನನ ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿಗಾಗ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಈ
ಕಚೇರಿಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಮತ್ತು ಪ್ರ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು.
ಖಜಾನೆಗೆ (ನೇರವಾಗ್ರ)
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಈ ಕಛೇರಿಯ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಮತ್ತು ಪ್ರ ಭತ್ಯೆ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು.
2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮತ್ತು
ಬ್ಡಿ ಹಳಿಿ ಗಳ ಸಾ.ಆ.ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಲ ಬ್ರರ ಡ್
ಸರಬ್ರಾಜಿಗಾಗ್ರ ಟೆೇಂಡರ್
ಈ ಹಿೇಂದ್ ಜಿ.ಆ.ಮತ್ತು ಕು.ಕ.
ಕಛೇರಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ
ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಡದ ಒೇಂದುವರೆ
ತಿೇಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರವತಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಈ ಕಛೇರಿಯ ವೇತನ ಬಾರ್ಕ,
ವೇತನೇತರ ಮತ್ತು
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ
ಕಾಲವಿಳಂಭ ಮುನಾನ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/03/2014-15
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/04/2014-15

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/05/2014-15

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/06/2014-15

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/07/2014-15

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/08/2014-15

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/09/2014-15

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕುರುಬ್ರ
ಪೇಟೆ, ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಕಾಮಿಿಕರ
ವಿಷ್ಯವಗ್ರ ಕೆಲವ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/10/2014-15
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/11/2014-15
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/12/2014-15
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/13/2014-15

ಜಿ.ಆ. ಮತ್ತು ಕು.ಕ.ಅ.
ಕಛೇರಿಯ ಎ.ಎ.ಓ ಕಠಡಿ
ಮತ್ತು ಐ.ಇ.ಸಿ. ವಿಭಾಗಕೆಕ
ಹೊಸದ್ಯಗ್ರ ದೂರವಾಣಿ
ಸಂಪ್ಕಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ
ಪ್ರ ರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ತ್ತೇಂಬುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ದಿನಾೇಂಕ: 01.08.2014 ರಿೇಂದ
ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಪೆಲ್ೋರ್ಷಪ್
ಸಸೈಟಿ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಇವರಿೇಂದ
ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಪ ಟಿಟ ರುವ ಡೇಕರ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್ ನ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು.
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಲ, ಬ್ರರ ಡ್
ಸರಬ್ರಾಜು ಮತ್ತು ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಗೆ ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲ ಇಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಲ, ಬ್ರರ ಡ್
ಸರಬ್ರಾಜು ಮತ್ತು ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ಗೆ ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲ ಇಟೆೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/14/2014-15
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/15/2014-15
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/01/2015-16

27

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/02/2015-16

28

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/03/2015-16

29

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/04/2015-16

30

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/05/2015-16

31

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/06/2015-16

2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಆ ಮತ್ತು
ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿಗೆ ಅಗತೆ ವಿರವ
ಡೇಟಾ ಎೇಂಟಿರ ಅಪ್ರೇಟ್ರ್,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಗೂರ ಪ್ಡಿ ಭದರ ತಾ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಹಾಗೂ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರನ್ನನ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿ.
ಡಾ|| ಬಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಠಣ ರೆಡಿಿ , ಘಿಖಚರ್ಥ ಖಿeಛಿh, ಅಊಅ,
್ ಚಣಟ್ಚhಚಟ್ಟ್i, ಇವರ
ಓPS ಐumರ್ಥ Sum ಇವರ ಪ್ತಿನ
ಏ.ಖ. ್ hಚgರ್ಥಚ
ಟ್ಚಞshmi ಇವರಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿ.ಆ. ಮತ್ತು ಕು.ಕ.ಅ.
ಕಛೇರಿಯ ಸಂಬಂಳದ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು.
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ರ್ಕೋ
ಕಳೆದುಹೊೋಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳ
ಡಯಾಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಸಹಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಇಟ್eಛಿಡಿiಛಿಚಟ್ Wiಡಿiಟಿg
್ೇಂಣ ಆಊಔ ಔಜಿಜಿiಛಿe
ಅhiಞಞಚbಚಟ್ಟ್ಚಠಿuಡಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ. ಗಂಗರತನ ಮಮ
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಇವರ ವೈಯರ್ಕು ಕ
ಕಡತ.
ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕು.ಕ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/07/2015-16
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/08/2015-16
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/09/2015-16
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/10/2015-16
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/01/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/02/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/04/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/05/2016-17

ಅಗತೆ ವಿರವ ಹೊ.ಸ. ಗು.
ಆಧಾರದ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ವೇತನ
ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಗೂಳೂರು,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ನಾನ್ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಸೇವೆ
ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಆಶಾ
ಕಾಯಾಿಕತ್ಯಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ
ಧನ ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಖಜಾನೆ 2 ನೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಪ್ರ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ ಖಜಾನೆಗೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಗೆ
ವೇತನ ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರಿೋಷ್ ಸಾಯ ಎೇಂಟ್ರ್
ಪೆರ ರ ಸಸ್ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಇೇಂಧನ ಸರಬ್ರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿ .
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಮಾಚ್ಿ 2016ರ ಎೇಂಪಿಕ್
ವರದಿ.
ಕಛೇರಿಯ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಲ್
ಕಂಪೂಟ್ರ್ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಿರುವ ಬಾಬಿು ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಟೈಪಿಸ್ಟ
ಇವರ ಪ್ರಿವತಿಿತ ರಜೆ ಕೋರಿ
ಅಜಿಿ.
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಬಿಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಎೇಂಟ್ರ್
ಪೆರ ಸಸ್, ಬ್ರೇಂಗಳೂರು

ಪ್ರಿಷ್ಕ øತ ಬಿಲ್ಲಿ ವೇತನಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ.
ಎೇಂಟ್ರ್ ಪೆರ ಸಸ್,
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ಭವಿಷ್ೆ ನಿಧಿ ಕುರಿತ್ತ.
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ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ಭವಿಷ್ೆ ನಿಧಿ ಕುರಿತ್ತ.
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/09/2016-17

ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ಟಿಟ .
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/10/2016-17

ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ಬಾೆ ೇಂಕ್ ಗಾೆ ರೆೇಂಟಿ.
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/11/2016-17

ಕಛೇರಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿ
(ಸವ ಚಛ ತ್ಯ, ನಿವಿಹಣೆ)
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/12/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/13/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/14/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/15/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/16/2016-17
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/17/2016-17

ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ.ಎನ್.ಪ್ದ್ಯಮ ವತಿ
ಇವರ ರಜೆ ಕೋರಿಕೆ ಅಜಿಿ.
ಶಿರ ೋ ಜಿ. ಗ್ರರಿೋಶ್ ಇವರ ಸಾಲ
ಮುಕಾು ಯವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
(್ೇಂಟಿರಿಚಟಿeರ್ಥಚ ಅಔ-ಔP
್ ಚಟಿgಚಟ್oಡಿe.
ಶಿರ ೋ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಗೌಡ,
ಕ.ಅ.ಇವರ ವಿರುದಿ ದ
ದೂರಿನ ಬ್ಗೆೆ .
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ಭವಿಷ್ೆ ನಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಜಿ. ಗ್ರರಿೋಶ್ ದಿವ .ದ.ಸ.
ಮತ್ತು ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಬಿ. ಶಿರ ೋನಿವಾಸ
ಗೌಡ ಇವರ ಎೇಂ.ಎಸ್.ಎಲ್.
ಸಾಲದ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಕೆ.ಎ.40 ಜಿ 353 ಕೆಕ
ಟೈರ್, ಟೂೆ ಬ್ ಖರಿೋದಿ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ.
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/18/2016-17

54

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/19/2016-17

55

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/20/2016-17

56

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/21/2016-17

57

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/22/2016-17

58

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/23/2016-17

59

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/24/2016-17

60

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/25/2016-17

61

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/26/2016-17

62

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/27/2016-17

63

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/28/2016-17

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎೇಂ.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ಸೇವಾ
ವಿವರಗಳನ್ನನ ಪೂಣಿವಾಗ್ರ
ದ್ಯಖಲ್ಲಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕಂಪೂೆ ಟ್ರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ರ್
ನಿಯೋಜಿಸುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ .
(ಎಸ್.ಪಿ.ಎೇಂಟ್ರ್ ಪೆರ ಸಸ್)
ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ದಿ:
01.04.2016 ರಿೇಂದ 30.04.2016
ರವರೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲಿ
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ/
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ದಿ: 03-16 ಮತ್ತು
ದಿ: 04-16 ರ ವೇತನದ ಬ್ಗೆೆ .
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ 201516ರ 16ಎ ಪ್ರರಂ
ತಪ್ರಪ ಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಕೆ.ಎ.40 ಜಿ 53 ಕೆಕ
ಟೈರ್ ಟೂೆ ಬ್ ಖರಿೋದಿಗಳ
ಬಾೆ ೇಂಕ್ ಇನ್ವಾಯ್್
2015-16 ವಿಶೇಷ್ ಘಟ್ಕ 02-16
ರ ವರೆಗ್ರನ ಪ್ರ ಗತಿ ವರದಿ.
ಪ್Á್ರ.ಆ.ಕೇಂದರ ಕೈವಾರಕೆಕ
ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ಕೋಪಿೇಂಗ್
ವಕ್ರ ್ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇವರು
ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನನ
ನಿಯೋಜಿಸಿದದ ಬ್ಗೆೆ .
ಟೆಲ್ಲಪೋನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು.
ಶಿರ ೋ ಗ್ರರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್
ದಿವ .ದ.ಸ. ಇವರ
ಖಾಯಂಪೂವಿ ಸೇವಾವಧಿ
ಘೋಷ್ಣೆ ಬ್ಗೆೆ .
್ೇಂuಣhoಡಿisಚಣioಟಿ ಈoಡಿ
PಈW oಜಿ smಣ,
ಅ.ಓ.Pಚಜmಚvಚಣhi

ಔಜಿಜಿiಛಿe
Suಠಿeಡಿiಟಿಣeಟಿಜeಟಿಣ.
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/29/2016-17

65

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/30/2016-17

66

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/31/2016-17

67

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/32/2016-17

68

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/1/2017-18

69

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/01/2017-18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/02/2017-18

70

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/03/2017-18

71

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/04/2017-18

ಒಚಟಿಚsಚಜhಚಡಿಚ ್ uಜಡಿeಟ್eಚse್ ಚಟ್ಚಟಿಛಿe
್ uಜ- ಆue ಜಿಡಿom ಉovಣ.
ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಎಲ್.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಎ&ಓ ಇವರ ವಗಾಿವಣೆ
ಕೋರಿಕೆ ಅಜಿಿ.
ಜಿಲೆಿ ಯ ಆಶಾ
ಕಾಯಿಕತ್ಯಿಯರಿಗೆ
ಗೌರವಧನ ಪ್ರವತಿ ಬ್ಗೆೆ .
ಶ್ರಿೋಷ್ ಸಾಯ ಎೇಂಟ್ರ್
ಪೆರ ಸಸ್ ಇವರಿೇಂದ
ಬಂದಿರುವ ಇೇಂಧನ ವೆಚಚ ದ
ಬಿಲ್ಲಿ .
ರಘುಮೂತಿಿ ಎಸ್. ವಾಹನ
ಚಾಲಕ ಇವರು ಕತಿವೆ ಕೆಕ
ವರಧಿ ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಎನ್.ರಾಮಚಂದರ ನ್ ಸ.ಆ.ಅ
ಜಿ.ಆ.& ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿ ಚ.ಪುರ
ಜಿ.ಆ. ಮತ್ತು ಕು,ಕ.ಅ
ಕಛೇರಿಯ
ವೇತನ/ತ್ತ.ಭ/ಸರಂಡರ್/ಬಾ
ರ್ಕ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು,
ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿ.ಆ. ಮತ್ತು ಕು,ಕ.ಅ
ಕಛೇರಿಯ ವೇತನ ಇತಾೆ ದಿ
ಚ್ಕುಕ ಗಳು ಮತ್ತು ್ೇಂ/ಛಿ
ಜಿಚರ್ಥee ಚ್ಕುಕ ಗಳನ್ನನ
ಬಾೆ ೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಗೆ ಜಮಾ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
108 ಅರೋಗೆ ಕವಚ
ವಿಸು ರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ
ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ ನಗು-ಮಗು
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/05/2017-18

73

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/06/2017-18

74

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/07/2017-18

75

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/08/2017-18

76

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/09/2017-18

77

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/10/2017-18

ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಹೊರಸಂಪ್ನೂಮ ಲ
ಏಜೆನಿ್ ಯೇಂದ ಪ್ಡೆದಿರುವ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕರು, ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು, ಮತ್ತು
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ
ರ್ಕ.ಪ್ರ .ಶಾ.ತಂತರ ಜಞ ರಿಗೆ ವೇತನ
ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ರಘುಮೂತಿಿ,
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ವಗಾಿವಣೆ ನಿವತು
ಕತಿವೆ ಕೆಕ ವರದಿ
ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ರವಿೇಂದರ ಎೇಂ.ಕೆ. ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು ವಗಾಿವಣೆ
ನಿವತು ಕತಿವೆ ಕೆಕ ವರದಿ
ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ವಗಾಿವಣೆ ನಿವತು
ಕತಿವೆ ಕೆಕ ವರಧಿ
ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
2015-16 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಶ್ಸು ರ
ಪ್ಡೆಗಳ ಧವ ಜ
ಸಂಗರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಚ ನ
ಪ್ರ ಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ - ಪೋಸಟ ಲ್
ಅಡಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗ್ರಸಿದ ಪ್ರ ತಿಗಳ ಬಾಬುು .
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಡಾ||
ಎೇಂ.ವಿೋರಪ್ಪ ಮಯಲ್ಲ,
ಮಾನೆ ಲ್ೋಕ ಸಭಾ
ಸದಸೆ ರು ಸಥ ಳಿೋಯ
ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವದಿಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/11/2017-18

79

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/12/2017-18

80

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/13/2017-18

81

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/14/2017-18

82

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/15/2017-18

ಪ್ರರ .ಆ. ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಐ.ಸಿ.ಯು ಘಟ್ಕ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
(ಅನ್ನದ್ಯನ) ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ ) ಯಾಗ್ರರುವ
ಅನ್ನಧಾನವನ್ನನ ಕೆ.ಹೆಚ್. &
ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಬ್ರೇಂಗಳೂರು
ಡಿವಿಜನ್ ಇವರಿಗೆ
ವಗಾಿಯಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ಬಿ.ಎೇಂ. ರವಿಶಂಕರ್
ಜಿ.ಆ. ಮತ್ತು ಕು.ಕ. ಅ ಚ.ಪುರ
ರವರು ಹುದ್ದ ಯ ಪ್ರ ಭಾರ
ವಹಿಸಿಕೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್
ವಾೆ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ನ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್.
ಕಛೇರಿಗಳನ್ನನ ಕನಾಿಟ್ಕ
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತ್ಯರೆಗೆ
ಕಾಯ್ಕದ 2017 ರ ಪ್ರ ಕರಣ 24
ಮತ್ತು 25 ರನವ ಯ ಕಡಾಿ ಯ
ನೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕÀ್ಕಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ದಶ್ಮಾನೋತ್ ವ
ಆಚರಿಸಲ್ಲ ಜಿಲೆಿ ಯ ರಾಜೆ
ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರರ
ವೇತನದಿೇಂದ ವಂತಿಕೆಯನ್ನನ
ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ
ನೂತನವಾಗ್ರ ಖರಿೋದಿಸಿರುವ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಕತಿವೆ ನಿವಿಹಿಸಲ್ಲ
ಹೊರಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಚಾಲಕರ
ವೇತನ ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣ ಕಛೇರಿಯ ಡಿ.ಇ.ಓ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಯ

ಡಿ.ವೇಂದದ ಹೊರ
ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ
ವೇತನ ಪ್ರವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/01/2013-14

84

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/02/2013-14

ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/01/2011-12

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/02/2011-12

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/03/2011-12

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/04/2011-12

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಓಚರೆಳು
ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿಗಾಗ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ
ಸಾದಿಲ್ಲವ ರು ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳು
ಮತ್ತು ಓಚರೆಳು

ವಿಷ್ಯ
ಶಿರ ೋಮತಿ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಸೌಭಾಗೆ ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಓ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್.
ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಜೆ. ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರ .ದ.ಸ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಚ.ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇವರ
ಪ್ತಿನ ಯ ಅನಾರೋಗೆ ದ
ನಿಮಿತು ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ಚರ್ಕತ್ಯ್ ಯನ್ನನ ಪ್ಡೆದಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ ವೆಚಚ ದ ಬಿಲಿ ನ್ನನ
ಮೇಲ್ಲ ಸಹಿಗಾಗ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಜೆ. ಆದಿಶೇಷ್
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ರವರು
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕಾತಾೆ ಯನಿ ಕೋೇಂ
ಗುರುಮೂತಿಿ ಎೇಂ.ಎಲ್.
ನೇತರ ಸಹಾಯಕರು
ಸಾ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ

ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/05/2011-12

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/06/2011-12

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/07/2011-12

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/08/2011-12

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/09/2011-12

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/10/2011-12

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/11/2011-12

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/12/2011-12

ಶಿರ ೋ ದಯಾನಂದ ಪ್ರ .ದ.ಸ.
ಈ.ಆ.ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿ ಚ.ಪುರ
ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ರವರು
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಎಲ್ಿ ೋಡು
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ. ಇವರ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ವೆಚಚ ದ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜುದಿದ ನ್
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿವೇಂಧ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಕೆ.ವಿ. ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ
ಗಾರ ಮ ಲೆಕಾಕ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆನೇಮಡಗು ಕಂದ್ಯಯ
ವತು ಬ್ಶೇಟಿಟ ಹಳಿಿ ಹೊಬ್ಳಿ
ರವರಿಗೆ ವೈದೆ ರ್ಕೋಯಾ
ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎ.ಸುನಿತ
ಬ್ರರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರು
ಜೆ.ಎೇಂ.ಎಪ್.ಸಿ ನಾೆ ಯಲಯ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ನರಸಿೇಂಹ ಡಿ. ದಜೆಿ
ನೌಕರರು ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಇತರೆ ಇಲ್ಲಖ್ಯಗಳ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ವೆಚಚ ದ

ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳನ್ನನ
ಹಿೇಂದಿರುಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/13/2011-12

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/14/2011-12

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/15/2011-12

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/16/2011-12

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/17/2011-12

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/18/2011-12

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/19/2011-12

20

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/20/2011-12

ವಿ. ಬ್ಸವರಾಜ್ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಡಿ.ಎಲ್.ಓ
ಕಛೇರಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ಪೂಣಿಿಮ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಂಡಿಕಲ್
ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಆರ್. ನಂಜುೇಂಡಯೆ
ಕಛೇರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ಜೆ.ಶಿರ ೋಧರ್ ಸಾ.ಆ.
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್.
ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಪಿೋರುಸಾಬ್ ಗೂರ ಪ್ ಡಿ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ. ನಂದಿ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ||
ಕೆ.ಎನ್.ಚಂದರ ಮೋಹನ್
ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ|| ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಹೆಚ್.ಕೆ. ನರೇಶ್ ಬಾಬು
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದರ
ಪ್ರ .ದ.ಸ ಜಿಲ್ಲಿ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ಚ.ಪುರ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .

21

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/21/2011-12

22

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/22/2011-12

23

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/23/2011-12

24

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/24/2011-12

25

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/25/2011-12

26

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/26/2011-12

27

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/27/2011-12

28

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/28/2011-12

29

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/29/2011-12

ಶಿರ ೋ ಎನ್.ಮಾದವಿ ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಮಂಚೇನಹಳಿಿ
ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಎನ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
ಟಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿ ಚ.ಪುರ
ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಗೋಪ್ರಲ ಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರ .ದ.ಸ. ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಮುರುಗಮಲಿ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ. ನಾಗರತನ ಮಮ
ಲ್ಲೆ ಬ್ ಟೆರ್ಕನ ರ್ಷಯನ್
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಕೈವಾರ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
2011-12 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ವೆಚಚ ದ
ಬಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದ್ಯನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ನಂಜಪ್ಪ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ. ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ
ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಗ್ರರಿೋಶ್ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ.
ಇವರ ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಗೋಪ್ರಲ್ ಸಿೇಂಗ್ ಗೂರ ಪ್
ಡಿ ನೌಕರರು ಸಾ.ಆ.
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆರ್. ಪ್ದಮ ಮಮ
ದಿವ .ದ.ಸ. ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ. ಕಛೇರಿ
ಚ.ಪುರ ಇವರ ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ವೆಚಚ ದ ಮರುಪ್ರವತಿ ಬಿಲ್ಲಿ ನ

ಬ್ಗೆೆ .
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ನಗದು/30/2011-12

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎೇಂ. ಮಹದೇವ ಶೆಟಿಟ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ದಿಬೂಬ ರು ಇವರ
ಎೇಂ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲಿ ನ ಬ್ಗೆೆ .

ಕರ .ಸಂ.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/65/2017-18

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/19/2017-18

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/17/2016-17

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/18/2017-18

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/13/2017-18

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/27/2017-18

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/25/2017-18

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/12/2016-17

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಬಿಳೂಿ ರು ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದ
ಕಟ್ಟ ಡ
ಸಿ ಬಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಗುಟ್ಟ ಪ್ಲ್ಲಿ ಗಾರ . ಪ್ರರ .ಆ. ಕೆ.
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪೆಸಲಪ್ತಿಿ ಆರೋಗೆ
ಉಪ್ಕೇಂದರ ದ ಬಿೋಗದ
ಸುದಿದ ಯ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಬಿಳೂಿ ರು ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದ
ಕಟ್ಟ ಡ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ
24/7 ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯ ಕರತ್ಯಯ
ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಕಟ್ವಾಗ್ರರುವ ವಿಷ್ಯದ
ಬ್ಗೆೆ (ನಿಲಿಕ್ಷೆ ದಿೇಂದ
ಆರೋಗೆ ಉಪ್ಕೇಂದರ ಕೆಕ
ಉದ್ಯಾ ಟ್ನೆ ಬ್ಗೆೆ .
ತಿಮಮ ೇಂಪ್ಲ್ಲಿ ಉಪ್ಕೇಂದರ ಕೆಕ
ಕಟ್ಟ ದ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಕಾಿರಿ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ
ಫಾರಂ 5 ಅನ್ನನ ಭತಿಿ ಮಾಡಿ
ಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಕುರಿತ್ತ.

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/14/2015-16

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/43/2016-17

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/38/2016-17

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/16/2017-18

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/02/2017-18

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/33/2016-17

ಚಕÀ್ಕಬ್ಳ್ಳಿ ಫುರ ನಗರದ
ಪ್ರಿಷೃತ ಸಥ ಳಿೋಯ
ಯೋಜನಾ ಪ್ರ ಧೇಶ್ದ
ವಾೆ ಪಿು ಯ ಮಹಾಯೋಜನೆ
ನಿಯಾಮವಳಿಯಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿ ಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಖಾವಾರು
ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನನ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ರೋಗ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ
ಸಂಬ್ಧಿಕರ ಸುರಕಚ ತ್ಯಗಾಗ್ರ
ಅಗ್ರನ ಅವಘಡಗಳನ್ನನ
ತಪಿಪ ಸಲ್ಲ ಮುೇಂಜಾಗೃತ
ಕರ ಮಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯನ್ನನ
ನೋತನ ಕಟ್ಟ ಡಕೆಕ
ಸಥ ಳ್ಳೇಂತರಿಸಿ ಹಾಲ್ಲ
ಕಟ್ಟ ಡವನ್ನನ ತಾಯ ಮಕಕ ಳ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಾಗ್ರ ಪ್ರಿವತಿಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯನ್ನನ
ನೋತನ ಕಟ್ಟ ಡಕೆಕ
ಸಥ ಳ್ಳೇಂತರಿಸಿ ಹಾಲ್ಲ
ಕಟ್ಟ ಡವನ್ನನ ತಾಯ ಮಕಕ ಳ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಾಗ್ರ ನವಿೋಕರಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯ
ಕುೇಂದುಕರತ್ಯಗಳನ್ನನ
ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಂಡಿಕಲ್ ಹೊೋಬ್ಳಿ
ಕೇಂದರ ದಲ್ಲಿ ಸಕಾಿರಿ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಸೇವೆ
ಹಾಗೂ ವೈದೆ ರ ಲಭೆ ತ್ಯ
ಕುರಿತ್ತ ಮನವಿ.

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/83/2016-17

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/44/2015-16

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/59/2016-17

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/24/2017-18

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/32/2016-17

20

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/30/2017-18

21

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/17/2017-18

22

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/55/2016-17

23

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/09/2017-18

24

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/04/2017-18

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕಯರು ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ನ್ನನ
ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ನಾಯನಹಳಿಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಸೇರಿದ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ
ಸಾವಿಜನಿಕರು ಹೊತ್ತು ವರಿ
ಮಾಡಿಕೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ
ಪ್ರಲಿರ್ ತ್ಯರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ
ಉಪ್ಕೇಂದರ ಗಳ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.
ದ್ಯಖಲೆಗಳು.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಎಸ್.ಗಲಿ ಹಳಿಿ ಎ.ಎನ್.ಎೇಂ
ಕಟ್ಟ ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸಿಥ
ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್Á್ರ.ಆ.ಕ ಮಂಡಿಕಲ್
ಅಗ್ರನ ಅವಗಡದ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಯಮಕಕ ಳ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ ಮಾನವ
ಸಂಪ್ನೂಮ ಲದ
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನನ ಒದಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ ..ಆ.ಕ ಕೈವಾರ
ಕಾೇಂಪೌೇಂಡ್ ನಿಮಿಿಸುವಂತ್ಯ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರುಬೂರಿನ
ಹೊಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ ಕಟ್ಟ ಡಕೆಕ
ವಿದೂೆ ತ್ ಸರಬ್ರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ದಡಿ ಬಮಮ ನಹಳಿಿ ಮತ್ತು
ಹರೇಕಟಿಟ ಗೇನಹಳಿಿ

25

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/57/2016-17

26

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/01/2014-15

27

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/56/2014-15

28

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/05/2017-18

29

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/20/2017-18

30

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/121/2012-13

31

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/31/2017-18

32

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/73/2016-17

U್ಫರ ಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಆನೂರು
ಉಪ್ಕೇಂದರ ದ ಕಟ್ಟ ಡ
ದುರಸಿಥ ಕುರಿತ್ತ.
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ
ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಿವೇದ
ಚರ್ಕತಾ್ ಲಯವನ್ನನ ನಡೆಸಲ್ಲ
ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗ್ರ ಸಥ ಳ್ಳವಕಾಶ್
ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸÁ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ನಿವಿಹಣೆ ಹಾಗೂ
ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ರೋಗ್ರಗಳ
ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕ ಗ್ರ ನಿೋರಿನ
ವೆ ವಸ್ಥಥ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೋರಿ.
ಕೈವಾರ ವಾೆ ಪಿು ಗೆ ಬ್ರುವ
ಹರೇಕಟಿಟ ಗೇನಹಳಿಿ
ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಾ.ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ್
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದೂೆ ತ್
ಸಂಪ್ಕಿ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ರಾಗ್ರ ಗ್ರರಣಿ ಪಿ ೋರ್ ಮಿಲ್
ಆರಂಭಿಸಲ್ಲ ಮಾಲ್ಲನೆ
ಹಾಗುವುದಿಲಿ ಎೇಂಬುವುದರ
ಬ್ಗೆೆ ಧೃಢೋಕರಂ ಪ್ತರ
ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕರಿಗೆ
ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹಂಚಕೆ.
ಕೋನಪ್ಲ್ಲಿ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ
ಪ್ರರ .ಆಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬ್ಗೆೆ .

33

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/33/2017-18

34

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/51/2016-17

35

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/78/2016-17

36

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/05/2014-15

37

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/77/2016-17

38

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/25/2016-17

39

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/20/2017-18

40

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/84/2012-13

41

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/80/2016-17

ಎ.ಎನ್.ಎೇಂ.ಕಟ್ಟ ಡ
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಥ ಳ ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ
ಮಾಡಿಕಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಹಂಪ್ಸಂದರ ಹಳೆ
ಕಟ್ಟ ಡವನ್ನನ ಹೊಲ್ಲಗೆ
ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲ್ಲ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸೋಮೇನಹಳಿಿ ಗಾರ ಮವನ್ನನ
ಅಭಿವದಿಿ ಗಾಗ್ರ ಎೇಂ.ಪಿ.ರವರ
ದತ್ತು ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ನಾಮಗೇಂಡುಿ
ಇಲ್ಲಿ ನ ಜಾಗದ ಬ್ಗೆೆ
ನಾೆ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಮಕಕ ದದ ಮಮ
ದ್ಯಖಲ್ಲಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾ.ಆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ
ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾಕೆೇಂದರ
ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ
ಆವರಣಗಳಿಿ ಸವ ಚಚ ತ್ಯ
ಕಾಪ್ರಡಿ ಭದರ ತಾ ಸಿಬ್ಬ ೇಂಧಿ
ನಿಯೋಜಿಸಿಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ .
ಫಾಮಿಸಿಸ್ಟ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಿಗಳ
ತರಬೇತಿಗಾಗ್ರ ಅನ್ನಮತಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪಿರ ಮಿಯರ್ ಕಾಲೆೆ ಜ್ ಆಪ್
ನಸಿಿೇಂಗ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ರವರು U್ಫರ ಮಿೋಣ ಕೆೆ ೋತರ
ಅದೆ ಯನ ಸೌಲಭೆ ಕಾಕ ಗ್ರ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಳೂಿ ರು ಉಪ್ಕೇಂದರ ಕೆಕ
ವೈದೆ ರು ಹಾಗೂ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿಯನ್ನನ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

42

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/79/2010-11

43

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/08/2017-18

44

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/39/2016-17

45

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/62/2012-13

46

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/24/2013-14

47

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/25/2016-17

48

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/15/2017-18

49

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/25/2017-18

50

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/20/2015-16

ಸಾದಲ್ಲ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಮೇಲದ ಜೆಿಗೆರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಮಟ್ಟ ದ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯನ್ನನ
ರಾಜೆ ವಲಕೆಕ ವಗಾಿಯಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಬೋದಗೂರು ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ
ಪಿ.ಎಹೆಚ್.ಸಿ. ಅನ್ನನ
ಮೇಲ್ಲರಿನಲ್ಲಿ ಯೇ
ಮುೇಂದುವರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಾಕವೇಲ್ಲ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಕಠಡಿ
ನಿವಿಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಹೊೋಬ್ಳಿ ಮಟ್ಟ ದ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ವನ್ನನ
ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗಳ್ಳಗ್ರ ಎಲ್ಲಿ ವಿಧಧ
ಸೌಲಭೆ ಗಳಡನೆ
ಮೇಲದ ಜೆಿಗೇರಿಸುವ ಬ್ಗೆ.
ಕೋಟ್ಗಲ್ ಉಪ್ಕೆೇಂದರ ವನ್ನನ
ಹೊಸ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ವನಾನ ಗ್ರ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಯ
ಮಕಕ ಳ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ ಮಾನವ
ಸಂಪ್ನೂಲದ
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನನ ಒದಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನ
ಆರೋಗೆ ವಿಸು ರಣಾ
ಚರ್ಕತಾ್ ಲಯದ ಬ್ಗೆೆ .
ರಾಜೆ ದಲ್ಲಿ ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ಮಾಹಾ ವಿದ್ಯೆ ಲಯದ
ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಿಗಳ ಕೆೆ ೋತರ

ತರಬೇತಿಗಾಗ್ರ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ನಿೋಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ.

51

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/101/2012-13

52

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/60/2016-17

53

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/14/2013-14

54

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/18/2008-09

55

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/85/2008-09

ಶಿಡÀ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ ಕಸಬ್
ಹೊೋಬ್ಳಿ, ಕೆ.ಮುತು ಕದಹಳಿಿ
U್ಫರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಕಟ್ಟ ಡ ನಿಮಾಿಣಕಾಕ ಗ್ರ
ಸವೇಿ ನಂ 50 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೇ
ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಕಟ್ಟ ಡದ ನಿಮಾಿಣಕಾಕ ಗ್ರ
ಕಾಯದ ರಿಸಿ ಆರೋಗೆ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಗೆ ವಗಾಿಯಸಿರುಬ್
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಂಗಮಕೋಟೆಯ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ನೂತನ ಕಟ್ಟ ಡವನ್ನನ
ಲ್ೋಕಾಪ್ಿಣೆ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡÀ್ಲಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ನಿೋರು ಸರಬ್ರಾಜಿಗಾಗ್ರ ಹೊಸ
ಬೋರೆವ ೋಲ್ನ್ನನ ಪ್ಕಕ ದ
ತೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ
ನಿದೇಿಶ್ಕರ ಕಛೇರಿ
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿಡಿ ಘಟ್ ತಾ
ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳಿಿ
U್ಫರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ
ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ
ಪ್ರರ ರಭಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನಮತಿ
ನಿೋಡಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಎಸ್.ಎಲ್.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್
ಆಪ್ ನಸಿಿೇಂಗ್
ವಿದ್ಯೆ ಧಿಿಗಳಿಗೆ U್ಫರ ಮಿಣ
ಕೆೆ ೋತರ ಅದೆ ಯನ ನಡೆಸುವ
ಸಲ್ಲವಾಗ್ರ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಕೈವಾರ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ

ಬ್ಗೆೆ .

56

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/27/2016-17

57

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/28/2016-17

58

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/79/2016-17

59

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/22/2017-18

60

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/83/2016-17

61

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/25/2017-18

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಚಲಕಲನೇಪುಿ ಹೊೋಬ್ಳಿಯ
ಕೇಂದರ ವನ್ನನ ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ಆಗ್ರ
ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರ ಕರಣವೆೇಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಪ್ತರ ನಿೋಡಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಡಯಾಲ್ಲಸಿಸ್ ಕೇಂದರ
ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಹೆಸರು
ಸೂಚಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ಇಡಗೂರು ಪ್ರರ .ಆ.ಕೆ ವನ್ನನ
ಪ್ರಿಸೃತ ಆರೋಗೆ ಬಂಧು
ಯಜನೆಯಡಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ
ನಿವಿಹಣೆ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೆ
ವನ್ನನ ಪ್ರಿಸೃತ ಕರುಣಾ ಟ್ರ ಸ್ಟ
ಯಜನೆಯಡಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ
ನಿವಿಹಣೆ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆರೋಗೆ ಬಂಧು
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕನ ಶಿವಪುರ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ ನ್ನನ ಆಶಿಿವಾದ್
ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೇಂಟ್
ಟ್ರ ಸ್ಟ ಜತ್ಯ ಒಡಂಬ್ಡಿಕೆ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಲ್ಲೇಂಠಿï
ಡಾಕ್ಯೆ ಮೇೇಂಟ್ನಲ್ಲಿ

62

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/75/2016-17

63

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/71/2016-18

64

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/84/2008-09

65

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/43/2016-17

66

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/11/2017-18

67

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/40/2016-17

68

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/19/2017-18

ತೋರಿಸಿರುವ ರಿಪೇರಿ
ಸಥ ಳವನ್ನನ ಬ್ದಲ್ಲಯಸಿ
ಕಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ರಾಜೆ ದ ಎಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಅಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ
ಎಲ್ ಮುಖಾೇಂತರ ಶುದದ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಘಟ್ಕ
ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಖequsಣiಟಿg ಠಿeಡಿmissioಟಿ
ಣo ಛಿoಟಿಜuಛಿಣ ಠಿiಟ್oಣ
sಣuಜರ್ಥ
sಸ್ಥೇಂಟ್ ಪಿಲ್ೋಮಿನ
ಶುಶ್ರ ಷ್ಕರ ಶಾಲೆ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಇಲ್ಲಿ ನ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಗಳಿಗೆ
U್ಫರ ಮಿೋಣ ಕೆೆ ೋತರ ಅದೆ ಯನ
ನಡೆಸಲ್ಲ ಪ್ರರ ಆ ಕ
/ಚನನ ಸಂದರ /ಕುರುಬೂರು/
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯ ಕಟ್ಟ ಡದ ಮೇಲೆ
ಸೋಲ್ಲರ್ ರೋಫಾಟ ಪ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಬ್ರೆ .
ಪ್ರ ಆ ಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ
ನಿೋರು ಹಾಗೂ
ಶೌಚಾಲಯಗ¼ ವೆೆ ವಸ್ಥಥ
ಹಾಗೂ ದುರಸಿಥ ಕಾಯಿದ
ಬ್ಗೆೆ À
ಚಪುರ ಜಿಲೆಿ ಜಿಲ್ಲಸಪ ತ್ಯರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಶುದದ ಕುಡಿಯು ನಿೋರಿನ
ಘಟ್ಕಗಳನ್ನನ ಅಳವಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಆರೋಗÀ್ಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬ್ಲಾ ಗಳನ್ನನ
ಅಳವಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

69

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/72/2016-17

70

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/1/2017-18

71

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/67/2016-17

72

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/82/2016-18

73

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/23/2017-18

74

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/45/2016-17

2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಲ್ಲ
ವೇೇಂಟಿಲೇಟ್ರ್ ಸಮೇತ ತಿೋವರ
ನಿಗಾ ಘಟ್ಕಗಳನ್ನನ
ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತ್
ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ
ಇಲ್ಲಖ್ಯ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ
ನಿಮಾಿಣಕಾಕ ಗ್ರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕುವಾರು
ಅತೆ ವೆ ಶ್ಕವಾಗ್ರ ದುರಸಿಥ
ಪ್ಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟ ಡದ
ವಿವರ ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಸೌಕಯಿಕಾಕ ಗ್ರ
ಹಾಪ್-ಕಾಮ್್ ಮಳಿಗೆ
ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ ಪ್ರರ್¯ರ್
ಹಾಗೂನ ಕಾೆ ೇಂಟಿನ್
ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಯಾಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೇವೆ ಯನ್ನನ
ಎಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಕು
ಆಸಪ ತರ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಬಿಸಲ್ಲ
ಕುರಿತ್ತ
ಚಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ ವಿವಿದ
ನೂತನ ಆರೋಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ
ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನನ ಸನಾಮ ನೆ
ಮುಖೆ ಮಂತಿರ ಗಳು
ಉದ್ಯಾ ಟಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ತಲ್ಲಿ ಕು
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಪ್ರರ ಆ ಕ
ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಿವನ್ನನ ಒದಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

75

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/42/2016-17

76

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/28/2017-18

77

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/81/2016-17

78

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/12/2017-18

79

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/08/2016-17

2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ರ್ಕರ ೋಯಾ
ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಅನ್ನಮೋದನೆ ಗೋಡಿರುವ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ
U್ಫರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಆ
ಕೇಂದರ ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಡ
ನಿಮಾಿಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಅೇಂದ್ಯಜು ಪ್ಟಿಟ ಗೆ
ಆಡಲ್ಲತಾತಮ ಕ
ಅನ್ನಮೋದನೆಗೆ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಕನಾಿಟ್ಕ ಶಾಸಕರ ಸಥ ಳಿೋಯ
ಪ್ರರ ದೇಶಾಭಿವದಿದ
ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಯೇಂದ
ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ
ಮೂಲಬೂತ
ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನನ ಕಲಪ ಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕಟ್ಟ ಡ
ನಿವಿಹಣ ಹಾಗೂ ದುರಸಿಥ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ
ಚೇಂತಮಣಿ ಥಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಕಸಬಾ ಹೊೋಬ್ಳಿ,
ಚನನ ಸಂದರ U್ಫರ ಮದ
ಸ.ನಂ.76/1,153/5,153/6,153/
7ರಲ್ಲಿ ಪೆಟರ ೋಲ್ ಬಂಠಿï
ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣಾ
ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಪ್ರತಪ್ರಳೆ ಹೊೋಬ್ಳಿಕ
ಸ.ನಂ.75/3ರಲ್ಲಿ ನ
ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಮ
ಇೇಂಡಿಯನ್ ಆಯಲ್
ಕಾಪ್ಯಿರೇಷ್ನ್

80

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/05/2017-18

81

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/14/2017-18

82

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/15/2017-18

83

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/16/2017-18

84

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/19/2017-18

ವತಿಯೇಂದ ರ್ಕಸಾನ್ ಸೇವಾ
ಕೇಂದರ ರಿೋಟೈಲ್ ಔಟೆಿ ಟ್
ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣಾ ಪ್ತರ
ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಕತು ಕೋಟೆ U್ಫರ ಮದ
ಸ.ನಂ.162/1,162/2ನಲ್ಲಿ
ರಿೋಟೈಲ್ ಔಟೆಿ ಟ್
ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣಾ ಪ್ತರ
ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಚಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಕತು ಕೋmಕರಿಗಾನಪ್ರಳೆ É
U್ಫರ ಮದ ಸ.ನಂ15/2ನಲ್ಲಿ 1
ಎಕರೆ 39 ಗುೇಂಟೆ ವಿಸಿು ೋಣಿದ
ಜಮಿೋನನ್ನನ ಬ್ಯೋ ಡಿೋಸ್ಥಲ್
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗ್ರ ಭೂಪೆeವತಿನೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಚಲಕಲನೇಪುಿ ಹೊೋಬ್ಳಿ
ಕೆೇಂಚಾಲಿಹಳಿಿ É U್ಫರ ಮದ
ಸ.ನಂ219ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ಬಂಠಿï ಸಾಥ ಪಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ನಗರಗೆರೆ ಹೊೋಬ್ಳಿ
ವಾಡದಹೊಸಹಳಿಿ
U್ಫರ ಮದ ಸ.ನಂ142ನಲ್ಲಿ
ಷೆಲ್ ಇೇಂಡಿಯಾ ಮಕೆಿಟ್
ಪೌರ .ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ರವರ
ವತಿಯೇಂದ ಪೆಟರ ೋಲ್ಿ
ಮತ್ತು ಹೌಸಿಪ ೋಡ್ ಔಟೆಿ ಟ್
ಸಾಥ ಶ್ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಅೇಂಬಾಜಿದುಗಿ ಹೊೋಬ್ಳಿ
ನಾಯನಹಳಿಿ U್ಫರ ಮದ

85

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/17/2017-18

86

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/18/2016-17

87

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/01/2017-18

88

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/05/2016-17

ಸ.ನಂ110/7ನಲ್ಲಿ ಷೆಲ್
ಇೇಂಡಿಯಾ ಮಕೆಿಟ್
ಪೌರ .ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ರವರ
ವತಿಯೇಂದ ಪೆಟರ ೋಲ್ಿ
ಮತ್ತು ಹೌಸಿಪ ೋಡ್ ಔಟೆಿ ಟ್
ಸಾಥ ಶ್ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
Â ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಗೂಳೂರು ಹೊೋಬ್ಳಿ
ಚಾಕವೇಲ್ಲ ಗಾರ ಮದ
ಸ.ನಂ424/2ನಲ್ಲಿ ಷೆಲ್
ಇೇಂಡಿಯಾ ಮಕೆಿಟ್
ಪೌರ .ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ರವರ
ವತಿಯೇಂದ ಡಿಸೇಲ್ ಔಟೆಿ ಟ್
ಸಾಥ ಶ್ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
Â ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಗೂಳೂರು ಹೊೋಬ್ಳಿ
ಯತಿಗಾನಹಳಿಿ ಗಾರ ಮದ
ಸ.ನಂ39 ನಲ್ಲಿ ಷೆಲ್
ಇೇಂಡಿಯಾ ಮಕೆಿಟ್
ಪೌರ .ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ರವರ
ವತಿಯೇಂದ ಡಿಸೇಲ್ ಔಟೆಿ ಟ್
ಸಾಥ ಶ್ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೊೋಬ್ಳಿ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗಾರ ಮದ
ಸವೆಿ ನಂ 67.69/3 ರಲ್ಲಿ ನ
ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಇೇಂಡಿಯನ್
ಗಾರ ಮಿೋಣ ವಿತರಕ್ Àಗಾೆ ಸ್
ಗೋಡಾನ್ನನ್ನನ ಸಥ ಳ್ಳೇಂತರ
ಮಾಡಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
Â ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ನಂದಿ ಹೊೋಬ್ಳಿ ಕತು ನೂರು
ಗಾರ ಮದ ಸ.ನಂ72/2 ನಲ್ಲಿ

89

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/04/2016-17

90

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/36/2015-16

91

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/08/2016-17

92

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/12/2016-17

ಇಸಾ್ ರ್ ಆಯಲ್
ಗಾೆ ಸ್ರವರ ವತಿಯೇಂದ
ಡಿಸೇಲ್ ಔಟೆಿ ಟ್ ಸಾಥ ಶ್ಪಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
Â ಗೌರಿಬಿದನೂರುÀ
ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ ಕಸಬ್ ಹೊೋಬ್ಳಿ
ದಡಿ ಕರುಗೋಡು ಗಾರ ಮದ
ಸ.ನಂ89/9 ನಲ್ಲಿ ಇೇಂಡಿಯನ್
ಆಯಲ್ ಕಾಪೂಿರೇಷ್ನ್
ರವರ ವತಿಯೇಂದ ಡಿಸೇಲ್
ಔಟೆಿ ಟ್ ಸಾಥ ಶ್ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಅೇಂಬಾಜಿದುಗಿ ಹೊೋಬ್ಳಿ,
ತಿನಕಲ್ಲಿ ಗಾರ ಮದ ಸವೇ ನಂ.
130 ನಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್
ಕನೆವ ೇಂಕ್ಷನ್ ಪೆರ .ಲ್ಲ. ರವರಿಗೆ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ ಸರಬ್ರಾಜು
ಮಾಡಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿದಿ ಘಟ್ಟ ತಾ. ಕಸಭಾ
ಹೊೋಬ್ಳಿ ಗೌಡನ ಗಾರ ಮದ
ಸವೆಿ ನಂ. 165 ರಲ್ಲಿ ಇಸಾ್ ರ್
ಆಯಲ್ ಅೇಂಡ್ ಗಾೆ ಸ್
ವತಿಯೇಂಧ ಪೆಟರ ೋಲ್
ಅೇಂಡ್ ಹೈಸಿಪ ೋಡ್ ರಿೋಟೈಲ್
ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಅೇಂಬಾಜಿದುಗಿ ಹೊೋಬ್ಳಿ,
ತಿಮಮ ಸಂದರ ಗಾರ ಮದ ಸವೇ
ನಂ. 110 ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್
ಪೆಟರ ೋಲ್ಲಯಂ ಪೆರ .ಲ್ಲ.
ರವರಿಗೆ ಪೆಟರ ೋಲ್ ಬಂಠಿï
ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ

ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

93

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/01/2016-17

94

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/15/2016-17

95

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/15/2016-17

96

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/41/2015-16

ಶಿದಿ ಘಟ್ಟ ತಾ. ಕಸಭಾ
ಹೊೋಬ್ಳಿ
ವೈ.ಹುಣಸೇನಹಳಿಿ À ಗಾರ ಮದ
ಸವೆಿ ನಂ. 50/5, 50/1, 50/2
ಪ್ರಟ್ಿ ಆಫ್ 51 ರಲ್ಲಿ
ಇಸಾ್ ರ್ ಆಯಲ್ ಅೇಂಡ್
ಗಾೆ ಸ್ ವತಿಯೇಂದsÀ
ಇೇಂಡಿಯನ್ ಆಯಲ್
ಕಾಪೂಿರೇಷ್ನ್ ಡಿೋಸ್ಥಲ್
ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
Â ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಸೋಮೇನಹಳಿಿ ,
ಗೋಪುರದಹಳಿಿ ಗಾರ ಮದ
ಸ.ನಂ12/2 ನಲ್ಲಿ ಇಸಾ್ ರ್
ಆಯಲ್ ಗಾೆ ಸ್ರವರ
ವತಿಯೇಂದ ಡಿಸೇಲ್ ಔಟೆಿ ಟ್
ಸಾಥ Àಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತÁಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕಮಟ್ಟ ಹಳಿಿ ಗಾರ ಮದ ಸವೆಿ
ನಂ 16 ರಲ್ಲಿ ಇಸಾ್ ರ್
ಆಯಲ್ ಗಾರ ಸ್ ವತಿಯೇಂದ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ಅೇಂಡ್ ಹೈಸಿಪ ೋಡ್
ಡಿೋಸ್ಥಲ್ ರಿೋಟೈಲ್ ಭಟ್ಲೆಟ್
ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಗುವವ ಕಾನಹಳಿಿ ಗಾರ ಮದ
ಸವೆಿ ನಂ 45/5 ರಲ್ಲಿ ಇಸಾ್ ರ್
ಆಯಲ್ ಗಾರ ಸ್ ವತಿಯೇಂದ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ಅೇಂಡ್ ಹೈಸಿಪ ೋಡ್
ಡಿೋಸ್ಥಲ್ ರಿೋಟೈಲ್ ಭಟ್ಲೆಟ್

ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

97

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲಯಂ/10/2
017-18

98

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲಯಂ/144/
2012-13

99

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/25/2015-16

100

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲ
ಯಂ/06/2016-17

ಚ.ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ನಂದಿ
ಹೊೋಬ್ಳಿ, ದಡಿ ಮರಳಿ
ಗಾರ ಮದ ಸವೆಿ ನಂ 145/2
ರಲ್ಲಿ ಇಸಾ್ ರ್ ಹಿೇಂದುಸಾಥ ನ್
ಪೆಟರ ೋಲ್ಲಯಂ
ಕಾಪೋಿರೇಷ್ನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
ವತಿಯೇಂದ ಹೊಸ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರುÀ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ ಗಾರ ಮದ ಸವೆಿ
ನಂ 136/6 ರಲ್ಲಿ ಇಸಾ್ ರ್
ಹಿೇಂದುಸಾಥ ನ್ ಪೆಟರ ೋಲ್ಲಯಂ
ಕಾಪೋಿರೇಷ್ನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
ವತಿಯೇಂದ ಹೊಸ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
Â ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಮೈಲ್ಲೇಂಡಹಳಿಿ ಗಾರ ಮದ
ಸ.ನಂ74 ನಲ್ಲಿ ಇೇಂಡಿಯನ್
ಆಯಲ್ ಕಾಪೂಿರೇಷ್ನ್
ರವರ ವತಿಯೇಂದ ಪೆಟರ ೋಲ್
ಔಟೆಿ ಟ್ ಸಾಥ Àಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
Â ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಗಾರ ಮದ
ಸ.ನಂ.259/1 ರ ಖಾತ್ಯ ನಂ
1414 ಜಮಿೋನಿನಿಿ ಿ ನಲ್ಲಿ
ಭಾರತ್ ಪೆಟರ ೋಲ್ಲಯಂ
ಕಾಪೂಿರೇಷ್ನ್ ರವರ
ವತಿಯೇಂದ ಪೆಟರ ೋಲ್
ಬಂಕ್ ಸಾಥ Àಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

101

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲ
ಯಂ/05/2016-17

102

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/01/2016-17

103

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/27/2015-16

104

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/52/2015-16

105

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲಯಂ/06/2
017-18

106

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/21/2017-18

Â ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಅೇಂಬಾಜಿದುಗಿ ಹೊೋಬ್ಳಿ,
ಆನೇಕಲ್ ಗಾರ ಮದ ಸ.ನಂ121
ನಲ್ಲಿ ಸಪ ೋಟ್ಕ ವಸುು ಗಳನ್ನನ
ಬ್ಳಸಿ ಕಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನನ
ಸಿಡಿಸುವ ಸಲ್ಲವಾಗ್ರ
ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಿ.ಬಿ.ಪುರ ಬಿಬಿ ರಸ್ಥು ಯ
ಎಸ್.ಜೆ.ಸಿ.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು
ಪ್ಕಕ 40ಘಿ60 ಅಡಿಯ
ಅಳತ್ಯಯ ಖಾಲ್ಲ
ನಿವೇಶ್ನವನ್ನನ ಆರೋಗೆ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಗೆ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ತಾ. ನಂದಿ ಹೊೋ,
ಸ.ನಂ 59/4 ರಲ್ಲಿ ಇೇಂಡಿಯನ್
ಆಯಲ್ ಕಾಪೋರೇಷ್ನ್ ಲ್ಲ,
ವತಿಯೇಂದ ರ್ಕಸಾನ್ ಸೇವಾ
ರಿೋಟೈಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್
ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ತಾ. ನಂದಿ ಹೊೋ,
ಕಣಿವೇ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗಾರ
ಮದ ಸ.ನಂ 9 ರಲ್ಲಿ
ಪೆಟರ ೋಲ್ಲಯಂ ಕಾಿ ಸ್-ಬಿ
ಪ್ರರ ಡೆಕಟ ್ ದ್ಯಸಾು ನ್ನ
ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಕಸಭಾ
ಹೊೋ. ಪುಟ್ಟ ಪುಲಿಹಳಿಿ
ಗಾರ .ಮದಲ್ಲಿ ರುವ ಗಾೆ ¸
ಗೋಡನ್ ನ್ನನ
ಸಥ ಳ್ಳೇಂತರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆರ್.ಕೆ.ಎನ್.ಚತರ ಮಂದಿರದ
ಪ್ರವಾನಗ್ರ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

(ಗುಡಿಬಂಡೆ)

107

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/56/2016-17

108

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/44/2016-17

109

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/50/2016-17

110

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/53/2016-17

111

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲ
ಯಂ/08/2017-18

112

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲ
ಯಂ/70/2016-17

113

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲ
ಯಂ/04/2017-18

114

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲ
ಯಂ/07/2017-18

115

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/29/2017-18

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ.
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಗ್ರೋತಾ ಚತರ ಮಂದಿರದ
ಪ್ರವಾನಗ್ರ ನವಿೋಕರಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ. ಚತರ ಮಂದಿರಕೆಕ ಬೇಟಿ
ನಿೋಡಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಎನ್.ಓ.ಸಿ.
ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ. ಚತರ ಮಂದಿರಕೆಕ ಬೇಟಿ
ನಿೋಡಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಎನ್.ಓ.ಸಿ.
ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಚ.ಪುರ ತಾ. ಚತರ ಮಂದಿರಕೆಕ
ಬೇಟಿ ನಿೋಡಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ
ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಕಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು
ಕಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಘಟ್ಕಗಳಿಗೆ
ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ
ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿP ಬ್ಗೆೆ ಸಥ ಳ
ಪ್ರಶಿೋಲನೆ ನಡೆಸಿ ನ್.ಓ.ಸಿ.
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿP ಬ್ಗೆೆ ಸಥ ಳ
ಪ್ರಶಿೋಲನೆ ನಡೆಸಿ ನ್.ಓ.ಸಿ.
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ನ
(ಡಿ.ಎೇಂ.ಎಫ್)
ಕರ ಯಾಯೋಜನೆ ಸಭೆ ಕಡತ.

116

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/60/2015-16

117

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಅಭಿವದಿಿ /ಪೆಟರ ೋಲ್
/03/2016-17

118

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/ಪೇಟರ ೋಲ್ಲ
ಯಂ/14/2016-17

119

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಅಭಿವದಿಿ /ಪೆಟರ ೋಲ್
/11/2017-18

120

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಅಭಿವದಿಿ /ಪೆಟರ ೋಲ್
/13/2017-18

121

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಅಭಿವದಿಿ /ಪೆಟರ ೋಲ್
/09/2016-17

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ.
ತೇಂಡೇಬಾವಿ ಹೊೋ.
ಅಲಕಾಪುರ ಗಾರ ಮದ ಸವೆಿ
ನಂ. 55/3, 54/2, 55/9 ಮತ್ತು
54/3 ರಲ್ಲಿ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಡಿೋಸ್ಥಲ್
ಪಂಪ್ ದ್ಯಸಾು ನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಚ.ಪುರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೊೋ.
ಮರಸನಹಳಿಿ ಗಾರ . ಸ.ನಂ.
27/1 ರ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ರಿೋಟೈಲ್
ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಅೇಂಬಾಜಿ
ದುಗಿ ಹೊೋ. ನರಸಾಪುರ ಗಾರ .
ಸ.ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಪ ೋಟ್ಕ
ವಸುು ಗಳನ್ನನ ಬ್ಳಸಿ
ಕಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನನ ಸಿಡಿಸುವ
ಸಲ್ಲವಾಗ್ರ ಅನ್ನಮತಿ
ಕೋರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಕಸಬಾ
ಹೊೋ. ಮಾಡಿಕೆರೆ ಗಾರ . ಸ.ನಂ.
228 ರ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿೋಸ್ಥಲ್
ರಿೋಟೈಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್
ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ.
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೊೋ.
ಕರಿಯನಪುರ ಗಾರ . ಸ.ನಂ. 48
ರ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ
ಪೆಟರ ೋಲ್ ರಿೋಟೈಲ್
ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಸಂತೇಕಲಿ ಹಳಿಿ ಗಾರ . ಸ.ನಂ.
143/3, 144/1 ಎೇಂ.ಎಸ್ &

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ ರಿೋಟೈಲ್
ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

122

123

124

125

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಅೇಂಬಾಜಿದುಗಿ ಹೊೋ.
ಬಮಮ ಕಲ್ಲಿ ಗಾರ . ಸ.ನಂ. 97
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಅಭಿವದಿಿ /ಪೆಟರ ೋಲ್
ರ ಸಪ ೋಟ್ಕ ವಸು ಗಳನ್ನನ
/09/2017-18
ಸಿಡಿಸಲ್ಲ ಪ್ರವಾನಗ್ರ
ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ನ ಪ್ತರ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಅೇಂಬಾಜಿದುಗಿ ಹೊೋ.
ನರಸಾಪುರ ಗಾರ . ಸ.ನಂ. 1
ಬಾಿ ಕ್ ನಂ.3 ರ ಸಪ ೋಟ್ಕ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/68/2016-17
ವಸು ಗಳನ್ನನ ಸಿಡಿಸಲ್ಲ
ಪ್ರವಾನಗ್ರ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ನ ಪ್ತರ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಡಿಪ್ರಳೆ ಹೊೋ. ಬಮಮ ಸಂದರ
ಗಾರ . ಸ.ನಂ. 165/2
ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಮೇ|| ಇಸಾ್ ರ್
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/03/2017-18
ಆಯಲ್ & U್ಫೆ ಸ್
ವತಿಯೇಂದ ಪೆಟರ ೋಲ್ &
ಹೈಸಿಪ ೋಡ್ ರಿೋಟೈಲ್ ಔಟ್
ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ
ಪ್ತರ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ. ಪ್ರತಪ್ರಳೆ
ಹೊೋ. ಬಿಳೂಿ ರು ಗಾರ . ಸ.ನಂ.
144 ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಮೇ||
ಇಸಾ್ ರ್ ಆಯಲ್ & U್ಫೆ ಸ್
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/12/2016-17
ವತಿಯೇಂದ ಪೆಟರ ೋಲ್ &
ಹೈಸಿಪ ೋಡ್ ರಿೋಟೈಲ್ ಔಟ್
ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ
ಪ್ತರ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

126

127

128

129

130

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಅೇಂಬಾಜುದುಗಿ ಹೊೋ.
ಸುಜನಹಳಿಿ ಗಾರ . ಸ.ನಂ. 63
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/71/2016-17
ರಲ್ಲಿ ಸಪ ೋಟ್ಕ ವಸುು ಗಳನ್ನನ
ಬ್ಳಸಿ ಕಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನನ
ಸಿಡಿಸುವ ಸಲ್ಲವಾಗ್ರ
ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ. ಕಸಭಾ ಹೊೋ.
ಏಟಿಗಡಿ ಪ್ಲ್ಲಿ ಗಾರ . ಸ.ನಂ.
18/ಎ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಮೇ||
ಇಸಾ್ ರ್ ಆಯಲ್ & U್ಫೆ ಸ್
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/04/2016-17
ವತಿಯೇಂದ ಪೆಟರ ೋಲ್ &
ಹೈಸಿಪ ೋಡ್ ರಿೋಟೈಲ್ ಔಟ್
ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ
ಪ್ತರ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ.
ಅೇಂಬಾಜುದುಗಿ ಹೊೋ.
ಆನೇಕಲ್ಲಿ ಗಾರ . ಸ.ನಂ. 121 ರ
10 ಎಕರೆ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ
ಪಿ.ಎೇಂ.ಜೆ ಕನಸಟ ರಕ್ಷನ್ ಪೆರ .ಲ್ಲ.
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಡಿ.ಇ.ವಿ/02/2017-18
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು ವತಿಯೇಂಧ ಎೇಂ.
ಸಾೆ ೇಂಡ್ ಗಂಣಿಯಲ್ಲಿ
ಸಿಡಿಮದುದ ಬ್ಳಸಲ್ಲ
ನಿರಾಕೆೆ ೋಪ್ಣ ಪ್ತರ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ.
ದಡಿ ತೇಕಹಳಿಿ ಗಾರ . ಸ.ನಂ.
82/4 ರಲ್ಲಿ
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಅಭಿವದಿಿ /ಪೆಟರ ೋಲ್
/02/2016-17
ಪ್ರ ಟರ ೋಲ್/ಡಿೋಸ್ಥಲ್ ಔಟ್
ಲೆಟ್ ಸಾಥ ಪಿಸಲ್ಲ ಎನ್.ಓ.ಸಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ.
ತೇಂಡೇಬಾವಿ ಹೊೋ.
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಅಭಿವದಿಿ /ಪೆಟರ ೋಲ್
/10/2016-17
ದ್ಯೆ ವಸಂದರ ಗಾರ ಮದ ಸವೆಿ
ನಂ. 70/ಪಿ1 ರಲ್ಲಿ ಸಪ ೋಟ್ಕ

ವಸುು ಗಳ ಘಟ್ಟ ಕ.

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸಮೂತಿಿ

2

ಡಾ. ಶುಶ್ಮ ಸಮಾಗ್

3

ಡಾ. ಜಿ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

4

ಡಾ. ಎೇಂ.ವೆೇಂಕಟಾಚಲಪ್ತಿ

5

ಡಾ. ಲ್ಲೋಲ್ಲವತಿ ದೇವದ್ಯಸ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮೂತಿಿನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋಮ್
ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು . ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾನಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ಥು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಂಜುನಾಥ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಡಿ.ಬಿ.ಎೇಂ. ರಸ್ಥು ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಪ್ತಿ
ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಪ್ರ ಶಾೇಂತ್ ನಗರ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ಆಸಪ ತ್ಯರ ,

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

6

ಡಾ. ಎ. ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್

7

ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ಕದಮ್

8

ಡಾ. ಚಂದರ ಶೇಖರ್

9

ಡಾ. ವೈ.ಎಸ್.ಸತೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್

10

ಡಾ. ಸಿ.ಕೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

11

ಡಾ. ಮಹೇಶ್

12

ಡಾ. ಎಸ್.ಲ್ಲಬಿನ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸ್ಥಪ ಷ್ಲ್ಲಸ್ಟ ದಂತ
ಚರ್ಕತಾ್ ಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ಥು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಕದಮ್ ಹೆಲ್ು ಕರ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್
ಭಾರತಿ ನಗರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಚಂದುರ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ , ಸಕಾಿರಿ
ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಹತಿು ರ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸತೆ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಟಾರ್ಕೋಸ್
ಹತಿು ರ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶೆರ ೋಯಸು್ .ಪ್ರಲ್ಲ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ಆಸಪ ತ್ಯರ ಹತಿು ರ
,ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ತೇಜಾ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಗೆರ ೋಸ್ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ಆಸಪ ತ್ಯರ ಹತಿು ರ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

13

ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವ ನಾಥ್

14

ಡಾ. ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಮೋಹನ್ ಸಮಂತ್

15

ಡಾ. ಸಿದದ ರಾಜು ಕೆ.ಸಿ.

16

ಡಾ. ಎನ್.ಮಲ್ಲಿ ಕಾಜುಿನ

17

ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್

18

ಡಾ. ಗ್ರರಿಶ್ ಗವಾಲ್

19

ಡಾ. ರ್ಕರಣ್ ಬುಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್

20

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಜಿ. ರಾಜೇಶ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಿಶ್ವ ನಾಥ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಸಾಧುಮಠ
ರಸ್ಥು , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅಚಿನ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
,ಎ.ನ್.ಪಿ.ಒ.ರಸ್ಥು ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಂಜಿೋವಿನಿ ಮಕಕ ಳ
ಚರ್ಕತಾ್ ಲಯ ಟೌನ್ ಹಾಲ್
ಹತಿು ರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆದಶ್ಿ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್
ಹತಿು ರ ,ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಾಜು ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಗ್ರರಿೋಶ್ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಕೃಪ್ ಡಯೋಗನ ೋಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬೋರೇಟ್ರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ರಾಘವೇೇಂದರ

ಡಯೋಗನ ೋಸಿಟ ಕ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

21

ಡಾ. ಎನ್. ರಾಮ್ಮೂತಿಿ

22

ಡಾ. ಸಿದದ ಲ್ಲೇಂಗಪ್ಪ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾಡರ ನ್ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್,
ಸುಬ್ಬ ರಾಯನ ಪೇಟೆ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಜಿ.ಎಸ್.ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಹೊಸ
ಬ್ಸ್ಸಾಟ ೇಂಡ್ ಹತಿು ರ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 27.02.2018

23

ಡಾ. ಎಸ್.ಜಿ. ರಂಜಿನಿ

24

ಡಾ. ಎೇಂ ರಾಮಚಂದರ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಿೇಂದ್ಯೆ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಮತ್ತು
ಡಯೋಗನ ೋಸಿಟ ಕ್ ಲ್ಲೆ ಬ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಾಮೂ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ಥು ,

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

25

ಡಾ. ಪಿ.ಎನ್. ಮಂಜುಳ್ಳ

26

ಡಾ. ಸವಿತ ರಮೇಶ್

27

ಡಾ. ಶ್ರಣ್ ಬ್ಸಪ್ಪ

28

ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ ನರಸಿೇಂಹ ಮೂತಿಿ

29

ಡಾ. ಪ್ರ ಶಾೇಂತ್

30

ಡಾ. ಬಿ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್

31

ಡಾ. ಅನಿತಾ ಟಿ.ಎಸ್

32

ಡಾ. ಎೇಂ.ಎಲ್ ಮುರುಳಿಕೃಷ್ಣ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆಶಿೋಿವಾದ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಪೆರೇಸಂದರ ಕಾರ ಸ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಾಜೇಶ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸೌಮೆ ಕಣಿಣ ನ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಶಾೇಂತಿ
ಸಾಗರ್ ಹೊೋಟೇಲ್, ಹತಿು ರ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಜಿೋವನ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅಮಮ ಆಸವ ತ್ಯರ ದಮಿ ಚತರ
ರಸ್ಥು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸೂೇಂiÀರ್i ಅಟ್ರ ಸೌೇಂಟ್
ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆಸವ ತ್ಯರ ರಸ್ಥರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆಶಿೋವಾದ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು

ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ ಕಣಿಣ ನ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

33

ಎನ್.ಎೇಂ ವಿಜಯಲರ್ಕೆ ಮ ೋ

34

ಡಾ| ಶ್ಮಿ

35

ಡಾ. ಆರ್ ಶಿರ ೋನಿದ್ಯಸಯೆ

36

ಡಾ. ರವಿ

37

ಆಪೇಲ್ ಡೈಗನ ೋಸಿಟ ಕ್

38

ಡಾ. ದಯನಂದ್

39

ಡಾ. ಐ.ಎಸ್ ರಾವ್

40

ಡಾ| ಅಜಯ್ ಗೃವರ್

41

ಡಾ| ಗೋವಿೇಂದರಾಜ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಿಜಯ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅೇಂಕುರ್ ಚೈಲ್್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ರವಿ
ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆಪೇಲ್ ಡೈಗನ ೋಸಿಟ ಕ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ನಂದಿ ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್ ಸೇೇಂಟ್ರ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅನನೆ ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ಥಪ ೋಷ್ಠಲ್ಲಟಿ
ಹಾಸಿಪ ಟ್ಲ್
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ನಂದಿೋಶ್ವ ರ ಐ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು

42

ಡಾ| ಪ್ರ ವಣ್ ಕುಮಾರ್

43

ನವಿೋನ್ ಬಾಬು. ಬಿ.ಎಲ್.

44

ಹರಿೋಶ್ ಎೇಂ.ಆರ್

45

ಡಾ|| ಅಜಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ

46

ಸಾವ ಮಿ. ಎೇಂ.ಎಸ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 27.02.2018

ರಾಜುಸ್ ಬೂಿ ಮ್್
ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್.ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಪೆರೇಸಂದರ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಟರ ೋ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಥಿ ಕರ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮೌಯಿ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.

ಕರ .ಸಂ

ವೈದೆ ರ ಹೆಸರು

1

ಡಾ. ಅಬುದ ಲ್ ರಹಿೋಮ್

2

ಡಾ. ಅನಂತ್ ರಾಜು

3

ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿರ ೋಧರ್

4

ಡಾ. ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ಶಿರೇಖಾ

5

ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್.ಭದರಿ

6

ಡಾ. ಜಿ.ಶಂಕರ್ ಭಟ್

7

ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಚಂದರ

ವಿಳ್ಳಸ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆರ್.ಕೆ.ನಸಿರ್ೇಂಗ್ ಹೊೋಮ್
ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪ್ದ್ಯಮ ೇಂಭ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ,
ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅಶಿವ ನಿ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಟಿ.ಆರ್.ಕಾಲ್ೋನಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಂಜುನಾಥ
ಡಯೋಗನ ೋಸಿಟ ಕ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಡಿಿಯಾಕ್
ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಮಾರುತಿ ನಿಲಯ
ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ರಾಘವೇೇಂದರ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ಥು ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಚೇತನ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ , ಬ್ಸ್ ಸಾಟ ೇಂಡ್
ಹತಿು ರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು

8

ಡಾ. ಅನಂದಕುಮಾರ್

9

ಡಾ. ವಿ.ರಾಜೇಶ್

10

ಡಾ. ಪ್ಶುಪ್ತಿ

11

ಡಾ. ಎನ್.ಎೇಂ. ರಾಜು

12

ಡಾ. ಡಿ.ವಿ. ಸುದಿೋಪ್

13

ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ಶಿಧರ್ ಕುಮಾರ್

14

ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್ ನರಸಾರೆಡಿಿ

15

ಶಿರ ೋ ಇಮಾದ ದ್ಯದ್ ಮುಭಾರಕ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶಾರದ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ , ಡಿ.ಪ್ರಳೆ ರಸ್ಥು
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಪ್ು ಗ್ರರಿ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಕೆನರ
ಬಾೆ ೇಂಕ್ ಹತಿು ರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ರಿರ್ಷ
ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ,ಮಂಚೇನಹಳಿಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಾಜು ಚಲ್ರ್ಡ್ನ್್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ತಾೆ ಗರಾಜ ಕಾಲ್ೋನಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಲಲ್ಲತಾದಿರ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ಥು ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು.
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾನಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅಪೂವಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಜಿ.ಬಿ. ರಸ್ಥು ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪಿನಾರ್ಕನಿ ಪಿಜಿಯೋತ್ಯರಪಿ
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು

16

ಕೆ.ವೆೇಂಕಟೇಶ್

17

ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್ ಗುೇಂಡುರಾವ್

18

ಪ್ರಥಿಸಾರಧಿ

19

ಬ್ರಟ್ರ್ ಲೈಫ್ ಸಂಸ್ಥಥ

20

ಅನ್ನಷ್ಠ

21

ಎಸ್ ರಿೋಜಾವ ನ್ ಖಾನ್

22

ಡಾ. ನವಿೋನ್ ರಾಜ್

23

ಡಾ. ವೆೇಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರ ಸಾದ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಹಾ ಮಾಯ
ಡಯನ ಗೆನ ಸಿಟ ಕ್ ಲ್ಲೆ ಬ್
ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಿೋಡ್
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಚಲರ ಿ ನ್ ಸ್ಥಪ್ಪ ಲ್ಲೋಷ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅಜಯ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಬ್ರಟ್ರ್ ಲೈಫ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅನ್ನಷ್ಠ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಲ್ಲೆ ಬ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಕೆ. ಡಯನ ಗೆನ ಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ನಿೋತ್ತ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪ್ರ ಸಾದ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು

24

ಡಾ. ಗ್ರೋತಾ

25

ಡಾ. ವಿರುಪ್ರಕ್ಷ

26

ರಿಜಾವ ನ್ನದಿದ ೋನ್

27

ರೇಷ್ಮ

28

ವಿರೂಪ್ಕಾೆ .ಜಿ

29

ಡಾ|| ಮುತ್ತಿಜಾ ಹುಸ್ಥ್ ೋನ್

69
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 27.02.2018

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಾಯರಾೇಂ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಮೇಶ್ವ ರ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ನೋಬ್ಲ್ ಡಯನ ಗೆನ ಸಿಟ ಕ್,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ಸಾಯರಾೇಂ ಡಯನ ಗೆನ ಸಿಟ ಕ್
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅನ್ನಷ್ಠ ಡಯನ ಗೆನ ಸಿಟ ಕ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಇಮಾಮ್ ಕುಮೇನಿಯ
ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಗೌರಿಬಿದನೂರು.

ಕರ .ಸಂ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಗಣೇಶ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಹೆಚ್.ಕಾರ ಸ್,ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

1

ಡಾ. ಗೋವಿೇಂದರಾಜು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶಿರ ೋವೆೇಂಕಟೇಶ್ವ ರ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಮಂಜುನಾಥ ಕಾೇಂಪೆಿ ಕ್್ ,

2

ಡಾ. ಬಾಲಸುಬ್ರ ಮಣೆ ೇಂ

3

ಡಾ. ಡಿ.ಟಿ.ಸತೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್

4

ಎನ್.ಎನ್. ಸುಮ

ಟಿ.ಬಿ.ರಸ್ಥು , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶುರ ಶುರ ತಾ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಅಶೋಕ್
ರಸ್ಥು , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಲರ್ಕೆ ಮ ನರಸಿೇಂಹ
ಡಯೋಗನ ೋಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬ್, ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ಥು , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

5

ಡಾ. ಎನ್. ಜಗದಿೋಶ್ನ್

6

ಡಾ. ದೇವರಾಜ್ .ಎೇಂ

7

ಶಿರ ೋ ಸುರೇಶ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸೃರ್ಷಟ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಹೆಚ್.ಕಾರ ಸ್,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಂಜನ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ಕರ್
ಹೆಚ್.ಕಾರ ಸ್, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ಡಯೋಗನ ೋಸಿಟ ಕ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,

ಟಿ.ಬಿ ರಸ್ಥು , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ .

8

ಟಿ. ಮಲೆಿ ೋಶ್

9

ಡಾ. ಕೆ.ರಾಜಣಣ

10

ಡಾ. ಸಮಂತ್

11

ಡಾ. ಎಲ್.ಅರ್ ವರದರಾಜನ್

12

ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್ ಆನಂದ್

13

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್

14

ಎ ಪ್ರ ಕಾಶ್

15

ಡಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್ ನರಸಾರೆಡಿಿ

16

ಡಾ. ರವಿಶಂಕರ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ಮಾನ್ ಡಯೋಗನ ೋಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬೋರೇಟ್ರಿ, ಹೆಲ್ು
ಕಾಲ್ೋನಿ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ .
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾತೃ ಶಿರ ೋ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕಾರ ಸ್,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಮಂತ್ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಟಿ.ಬಿ.ರಸ್ಥು , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಂದನ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆನಂದ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ವೆೇಂಕಟೆಶ್ವ ರ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಹೆಚ್.ಕಾರ ಸ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ವೆೇಂಕಟೆಶ್ವ ರ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಲ್ಲೆ ಬ್
ಹೆಚ್. ಕಾರ ಸ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾನಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ರವಿ

ಪ್ರಲ್ಲ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

17

ಡಾ| ರತನ ಮಮ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ದೇವಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಜಂಗಮಕೋಟೆ
ಕಾರ ಸ್, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 27.02.2018
ಕರ .ಸಂ

1

ಡಾ. ಪ್ರಥಿ ಸಾರರ್ಥ

2

ಡಾ. ಎೇಂ. ರಮೇಶ್

3

ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

4

ಶಿರ ೋ ವೆೇಂಕಟ್ ರೆಡಿಿ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಎಕ್ ರೇ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಲೆ ಬ್,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಬಿೇಂದು ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ರಸ್ಥು ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸ್ಥಪ ಷ್ಲ್ಲಸ್ಟ ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಎೇಂ.ಬಿ.ಎೇಂ ರಸ್ಥು , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು

ಶಿರ ೋ ಸಾಯ ಗಣೇಶ್ ಮಡಿಕಲ್
ಲ್ಲೆ ಬೋರೇಟ್ರಿ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

5

ಡಾ. ಚನನ ಪ್ಪ

6

ಡಾ. ಪಿ ವಿ ಪುಪ್ವ ಲತ

7

ಎ.ಪಿ ಶಾಮ್ಮ ಸುೇಂದರ್

8

ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

9

ಡಾ|| ನರಸರೆಡಿಿ

10

ಡಾ|| ಕ. ಮುನಾನ ವರ್ ಭಾಷ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಚನನ ಪ್ಪ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಗಂಗಮಗುಡಿ
ರಸ್ಥು , ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ಲರ್ಕೆ ಮ ೋವೆೇಂಕಟೇಶ್ವ ರ
ಮಟ್ನೇಟಿಟ ಆಸವ ತ್ಯ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಾಯ ಮಾರುತಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪಿೋಪ್ಲ್ ಸಜಿಿಕಲ್ ಮಟ್ನೆಟಿ
ಹೊೋೇಂ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾನಸ
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಇಫಾಿನ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ:27.02.2018
ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಡಾ. ಮಹಬೂಬ್ ಪ್ರಷ್

2

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್.ಭಾಸಕ ರ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆರ್.ಕೆ.ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋಮ್,
ಪ್ರಲ್ಲಟೆರ್ಕನ ಕ್ ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಧನ್ನಷ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಎನ್.ಆರ್.ಬ್ಡಾವಣೆ
ಚೇಂತಾಮಣಿ

3

ಡಾ. ಎನ್.ಎಸ್.ರಮೇಶ್

4

ಡಾ. ಶಿರ ೋನಾಥ್ ರೆಡಿಿ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಾಮರುಕಮ ನಿ ನಸಿಿೇಂಗ್
ಹೊೋಮ್, ಎೇಂ.ಜಿ. ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಗುರುಕೃಪ್ ನಸಿಿೇಂಗ್
ಹೊೋಮ್,
ಎನ್.ಅರ್.ಬ್ಡಾವಣೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ

5

ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ಮಂಜುಳ

6

ಡಾ. ಎೇಂ.ಕೃಷ್ಣ ಯೆ ಶೆಟಿಟ

7

ಡಾ. ಶಾೇಂತ

8

ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮರ್

9

ಡಾ. ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟಿಟ

10

ಡಾ. ಎನ್.ಎನ್. ವಾಸುದೇವ್

11

ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

12

ಡಾ. ಟಿ.ವಿ.ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ನಸಿಿೇಂಗ್
ಹೊೋಮ್
ಎನ್.ಅರ್.ಬ್ಡಾವಣೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಎೇಂ.ಜಿ. ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶಾೇಂತ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಎೇಂ.ಜಿ. ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ನಿಧಿ ಚೈಲ್ಿ ಹೆಲ್ು ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್
ನಂದಿ ಕಾೇಂಪೆಿ ಕ್್
ಚಕಕ ಬ್ಳಿ ಪುರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಾಸು ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ನಾಮ ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಿನಾಯಕ ಮೇಮರಿಯಲ್
ರ್ಕಿ ನಿಕ್

13

ಡಾ. ವೇಣ್ಮಗೋಪ್ರಲ್

14

ಡಾ. ಎನ್.ಎಸ್. ಸುಬಾಬ ರೆಡಿಿ

15

ಡಾ. ಮಹಮಮ ದ್ ತನಿವ ೋರ್

16

ಡಾ. ಶಿರ ೋಧರ್ ಕೆ.ಎಸ್

17

ಡಾ. ಪಿ.ವಿ ರಾಮೂ

18

ಡಾ. ಕೆ. ರಘುರಾೇಂ

19

ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ದಮ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪೂಣಿ ಕಣಿಣ ನ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಎನ್.ಆರ್ ಬ್ಡಾವಣೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಬೇಂದ್ಯವನ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮೈಸೂರ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ವೆೇಂಕಟೇಶ್ವ ರ ಬ್ಡಾವಣೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾತೃಶಿರ ೋ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ದಿೋಪ್ಕ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಚೇಳೂರು
ಸಕಿಲ್, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಧನಲರ್ಕೆ ಮ ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಎೇಂ.ಜಿ ರಸ್ಥು , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಡೆಕಕ ನ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಎೇಂ.ಜಿ ರಸ್ಥು ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ:27.02.2018
ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

20

ಡಾ. ಎನ್ ಅಪ್ಣಿ

21

ಡಾ. ವೆೇಂಕಟ್ರೆಡಿಿ

22

ಡಾ. ರಿೋಜವ ನ್ ಪ್ರಷ್

23

ವಿ.ಗೋವಿೇಂದರಾಜು

24

ಡಾ. ಶ್ಫಿೋಧರ್ ಬೇಗ್

25

ಡಾ. ಎ.ಎೇಂ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಎನ್ ವೆೇಂಕಟ್ರೆಡಿಿ
ಮಮೋರಿಯಲ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸುಮ ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಕೆ.ಆರ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಎಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್
ಲ್ಲಬ್ರೆ ರೇಟ್ರಿ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಭಾರತ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಖುರ್ಷಿ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಚೇಂತಾಮಣಿ

26

ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್

27

ಡಾ. ಎನ್.ಯಲಿ ಪ್ಪ ಗೌಡ

28

ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

29

ಡಾ|| ಪ್ಿ ರ್ಥವ ೋಶ್

30

ಡಾ|| ರಘು

31

ಡಾ|| ಪಿ. ಕುಮಾರ್

32

ಡಾ|| ಬಿ.ಎಸ್. ಆನಂದ್

33

ಮಂಜುನಾಥ್

34

ಎಲ್.ಆರ್ ವರದರಾಜು

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಿಕರ ಮ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ನಾರಾಯಣ ಚೈಲ್ಿ ಕರ್,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪಿೋಪ್ಲ್ ಸಜಿಿಕಲ್ ಮಟ್ನೆಟಿ
ಹೊೋೇಂ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಅತೋಿ ಪೆಡಿಕ್
ಅಚಡ್ ಮಲ್ಲಟ ಸ್ಥಪ ೋಷ್ಠಲ್ಲಟಿ
ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ರಘು ಡೆೇಂಟ್ಲ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ರಂಗ ಪಿಜಿಯೋಥಪಿಿ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅಮರ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಕೈವಾರ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಕರ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಂದನ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಚೇಂತಾಮಣಿ.

35

ಡಾ|| ಅರುಣ

36

ಡಾ|| ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಎನ್.ಆರ್
ಬ್ಡಾವಣೆ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪ್ರ ಭು ನಸಿರ್ೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:01.03.2018
ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾವೈ/07/2014-15

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/61/201617

ದಿ: 27/05/2014 ರಂದು ನಕಲ್ಲ
ವೈದೆ ರ ಅಜಿಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ನಡೆಸಿದ ನಡವಳಿ
ಕಡತ.
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಬಂದಿರುವ ಅಜಿಿಗಳನ್ನನ
ಎಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/08/201718

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/21/201718

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/19/201718

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/01/201617

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/38/201718

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/16/201718

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/17/201718

ಅಭಿ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ರವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಕಾಿರಿ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಖಾಸಗ್ರ ಆಸಪ ತ್ಯರ / ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ ದೂರು.
ಆಊಔ. ಆಐಔ, ಖಿಊಔ,
್ೇಂಒಔ, ರವರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ ಬಿಳೂಿ ರು
ಗಾರ ಮದ ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ನಾದ
ಮಲ್ಲಿ ಕಾಜುಿನ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಗೆ ದಿ:
08.08.2017 ರಂದು ಬೇಟಿ
ನಿೋಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆರ್.ಕೆ. ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರ ಮೇಲೆ
ಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ಬ್ಗೆೆ
ವಿಚಾರಣೇ ನಡೆಸಿ ವರದಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಸಂಪ್ತ್ ಕುಮಾರ್
ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಕಾಯಿಕತಿರು
ರವರು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರದಲ್ಲಿ
ಲ್ಲೆ ಬ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿದ
ದ್ಯಖಲೆ ನಿಡಲ್ಲ ಕೋರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಗಾರ ಮಿೋಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ರುವ ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಪ್ರ ಥಮ ಚರ್ಕತ್ ಕರಿಗೆ ಸೂಕು
ನೋೇಂದಣಿ ಮಾಡಿ
ಜಿಲ್ಲಿ ವಾರು ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಖಾಸಗ್ರ ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯವರು ತಮಮ
ಎೇಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಪ್ದವಿ

ಪ್ತರ ವನ್ನನ ಕೆ.ಎೇಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ
ನವಿೋಕರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/32/201718

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/50/201718

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/06/201718

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/48/201718

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/41/201718

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/48/201718

ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್
ಲ್ಲೆ ಬೋರೆಟ್ರಿ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ರವರು ಲ್ಲೆ ಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೋಕೆೆ
ಮಾಡುವ ಬ್ಿ ಡ್ ಶಂಪ್ಲ್ ನ್ನನ
ಸಕಾಿರಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ
ದರದಲ್ಲಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ಮುರುಗಮಲಿ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ
ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ
ಕೈಗಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡೆಕಕ ನ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಇಲ್ಲಿ ನ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ
ಬ್ಗೆೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತ್ತ.
ಅನ್ನಭವಿ ಮತ್ತು
ವಂಶ್ಪ್ರರಂಪ್ರಿಕ ವೈದೆ ರ
ಸಂಘ (ರಿ) ರವರು ನಿೋಡಿರುವ
ಆದೇಶ್ದ ಬ್ಗೆೆ .
ದಲ್ಲತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನನ
ಧಮನ ಮಾಡಲ್ಲ
ಜಿಲ್ಲಿ ಡಳಿತ & ಜಿಲ್ಲಿ
ಪೋಲ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ
ಧೋರಣೆಯನ್ನನ
ಖಂಡಿಸುತಾು
ಅನಿಧಿಿಷ್ಠಟ ವಧಿ ಧರಣ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಮುಖಾೇಂತರ
ಬ್ರ ಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಧನ
ಸೂಕು ಕರ ಮ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು
ಬೇಡಿಕೆ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಎಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕುಗಳಲ್ಲಿ
ಅನಧಿಕೃತವಾಗ್ರ
ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಗಳನ್ನನ ತ್ಯರೆದಿರುವ
ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ರ ವಿರುದಿ ದ

ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮ ಜರುಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/31/201718

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/65/201718

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/31/201617

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/09/201516

20

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/66/201617

21

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/32/201617

22

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/02/201617

ವಿನಯ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್,
ಕೆ.ಎೇಂ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೋಟ್ಿ
ರೋಡ್ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇವರ
ವಿರುದಿ ನಿೋಡಿದ ದೂರಿನ
ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಪ್ತರ ದಲ್ಲಿ ನ ಮಹರನ್ನನ
ಬ್ದಲ್ಲಯಸಿ ಕಡಲ್ಲ
ಮಾನೆ ಜಂಟಿ ನಿದೇಿಶ್ಕರು
(ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ) ರವರಿಗೆ
ಬ್ರೆದಿರುವ ಪ್ತರ ದ ಬ್ಗೆೆ .
ಜೆ. ಕುಮಾರ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ರವರು ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಬ್ಗೆೆ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಸಿ ೇಂ ಪ್ರಶ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಚೇಂತಾಮಣಿ, ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಹಾಗೂ
ಖಾಸಗ್ರ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ದೂರು.
ಡಾ|| ಪ್ರಥಿಸಾರತಿ ರವರು
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕನ
ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ರ ಬ್ಗೆೆ ಕರ ಮ
ಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಿ. I
ಅheಟಿಟಿಚಞeshಚvuಟ್u
veಟಿಟಿeಟ್ಚ ಅಟ್iಟಿiಛಿ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ರವರು ಏPಒಇ
ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ ಅಜಿಿ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

23

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/01/201617

24

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/69/201617

25

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/20/201617

26

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/29/201718

27

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/23/201617

ಖಾಸಗ್ರ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗಳ ಸಭೆ
ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
Wಡಿiಣ ಠಿeಣiಣioಟಿ ಓo
57315/2016 oಟಿ ಜಿiಟ್e oಜಿ
ಣhe high ಛಿouಡಿಣ oಜಿ
ಏಚಡಿಟಿಚಣಚಞಚ
್ eಟಿgಚಟ್uಡಿu- ಆಡಿ.
ಖಚmಚಛಿhಚಟಿಜಡಿಚ
ಡಿeಜಜರ್ಥ ಗ್ರs, ಖಿhe Sಣಚಣe
oಜಿ ಏಚಡಿಟಿಚಣಚಞಚ
ಚಟಿಜ ಔಣheಡಿs.
ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ
ಮುಖೆ ವೈಧಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳದ
ಡಾ|| ರತಿೋಶ್ ಜಾಞ ನನ್
ರವರು ಜಾತಿ ನಿೇಂದನೆ ಮಾಡಿ
ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ ವಗಿದವರಿಗೆ &
ನಸಿಿೇಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹೆಣ್ಮಣ
ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿೇಂಸ್ಥ
ನಿೋಡುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಿ, ಓಚಡಿಚರ್ಥಚಟಿಚ
sತಿಚmರ್ಥ ಖ.ಖ, Sಡಿi
ಗ್ರeಟಿಞಚಣeshತಿಚಡಿಚ
ಊeಚಟ್ಣh ಛಿಚಡಿe
ಅeಟಿಣಡಿe
ಅhiಞಞಚbಚಟ್ಟ್ಚಠಿuಡಿ
ರವರು ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ
ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಎನ್.ಆರ್. ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಎೇಂ.ಜಿ. ರಸ್ಥು , ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ರವರು ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ
ನೋೇಂದಣಿ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

28

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/28/201011

29

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/76/201617

30

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/06/201617

31

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/07/201617

32

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/21/201617

33

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/25/201718

34

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/68/201617

35

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/62/201617

ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಮ, ಶಿರ ೋ ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ
ನರಸಿೇಂಹ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬ್ ಮಂಜುನಾಥ (ಬಿ)
ಟಿ.ಬಿ. ರಸ್ಥು , ಶಿಟ್ಿ ಘಟ್ಟ .
ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಡಯಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ರವರು ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ
ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಓiಣhu ಅಟ್iಟಿiಛಿಚಟ್
ಐಚboಡಿಚಣoಡಿರ್ಥ oಟ್ಜ
ಒರ್ಥsoಡಿe ್ ಚಟಿಞ ಖoಚಜ
ಉoತಿಡಿibiಜಚಟಿuಡಿ.
ಶಿವ ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಲ್ಲೆ ಬರೇಟ್ರಿ
ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಹತಿು ರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು.
ಜಯ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ವಿ.ಜಿ.ಟಿ.ಸಿಟ ರಟ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಿ. ಏishoಡಿe ಆ.ಓ
ಅhಚಡಿu ಊeಚಟ್ಣh
ಅಟ್iಟಿiಛಿ ಒ.ಉ.ಖoಚಜ
ಅhiಞಞಚbಚಟ್ಟ್ಚಠಿuಡಿ
ರವರು ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ
ನೋೇಂದಣಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಶಿರ ೋ ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ ವೆೇಂಕಟೇಶ್ವ ರ
ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಪಿ.ಜಿ.ರಸ್ಥು , ಪೆರೇಸಂದರ .
ಏ. ಒouಟ್ಚsಚb
ಙಚಚಡಿಚb ಅಟ್iಟಿiಛಿ
ಉuಜibಚಟಿಜe.

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:01.03.2018
ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/62/201617

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/64/201617

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/22/201617

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/41/201718

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಹಂಪ್ಸಂದರ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ ಶಿರ ೋ
ಮೌಲಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್
ಖಾಸಿೋೇಂಸಾಬ್ ಎೇಂಬುವವರು
ನಕಲ್ಲ ಅಲ್ೋಪ್ತಿ ವೈದೆ
ವತಿು ನಡೆಸುತಿು ದದ ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕು
ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿ ಲ್ಲ ಕೋರಿ
ಮನವಿ.
ಪೆರ ೋಮ್ ಸಾಯ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಪೆರೇಸಂದರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ರವರು ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ
ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಎೇಂ.ಕೆ. ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್
ಪಿಜಿಯೋಥೇರಪಿ ರಿಯಾಬ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋರಾಮ, ರಾಘವೇೇಂದರ
ರ್ಕಿ ನಿಕಲ್ ಲ್ಲೆ ಬೋರೇಟ್ರಿ
ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/30/201718

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/ /2017-18

ತಾಲ್ಲಿ ಕು ರವರು
ಅನಿರಿೋರ್ಕೆ ತವಾಗ್ರ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ನಡೆಸುತಿು ದುದ ಇವರ ವಿರುದಿ
ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮ ಜರುಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಅಪ್ಲ್ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್,
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಮುೇಂಭಾಗ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಪ್ಡೆಯದ್ ಲ್ಲೆ ಬ್
ನಡೆಸುತಿು ದುದ , ಇವರ
ಕೇಂದರ ದ ಮೇಲೆ ಅನಿರಿೋರ್ಕೆ ತ
ಬೇಟಿ ನಿೋಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿವ ಸಾತಿವ ಕ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಲ್
ಎಕ್್ -ರೇ ಸ್ಥೇಂಟ್ರೆೆ ಬೇಟಿ ನಿೋಡಿ
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:01.03.2018
ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/10/201516

Sಠಿಚಟಿಜಚಟಿಚ
ಊeಚಟ್ಣh ಛಿಚಡಿe
ಉuಟ್uಡಿ ಒಚiಟಿ ಖoಚಜ

ಸಂಖ್ಯೆ
1

್ ಚgeಠಿಚಟ್ಟ್i.

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/42/201617

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/41/201617

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/12/201718

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/52/201718

ಶಿವ ಸಾತಿವ ಕ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬ್ & ಎಕ್್ -ರೇ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿವ ಸಾತಿವ ಕ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬ್ & ಎಕ್್ -ರೇ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಿ, Sರ್ಥeಜ ಊಚshem
ಚshಡಿಚಜಿ ್ೇಂ oಟಿe
ಆeಟಿಣಚಟ್ ಅಟ್iಟಿiಛಿ
ಚಟಿಜ Imಠಿಟ್ಚಟಿಣ
ಅeಟಿಣeಡಿ
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿೋಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ನಾಮ ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:01.03.2018
ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/51/201617

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/27/201718

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/06/201718

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/35/201718

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/33/201718

್ೇಂಟಿuಡಿಚಜhಚ ಉ.S
್ hಚಣ ಉoತಿಡಿibiಜಚಟಿuಡಿ
meಜiಛಿಚಟ್ ಛಿeಟಿಣeಡಿ,
ಉoತಿಡಿibiಜಚಟಿuಡಿ.
Sಡಿi ಉuಡಿu
ಖಚghಚveಟಿಜಡಿಚ
ಆಚigಟಿಚsಣiಛಿ ಅeಟಿಣಡಿe
ಔಠಿಠಿ ಆisಣ ಊosಠಿiಣಚಟ್
ಅhiಞಞಚbಚಟ್ಟ್ಚಠಿuಡಿ.
ಡಾ|| ಡಿ.ಜಿ. ಸತೆ ನಾರಾಯಣ
ರಾವ್ ಶುಶ್ರರ ತ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರು
ನವಿೋಕರಣಕಾಕ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ರಘು, ರಘು ಮಕಕ ಳ
ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿವ ಲ್ಲೆ ಬೋರೇಟ್ರಿ,
ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕಾರ ಸ್,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾ|| ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/39/201718

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/02/201718

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/09/201617

ಡಾ|| ವೆೇಂಕಟೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.
ಆರೋಗೆ ಪ್ರಲ್ಲ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ &
ಪಿಜಿಯೋ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ರವರು ಕೆ.ಪಿಎ.ಇ.
ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಕಲವರಿ
ಪಿಜಿಯೋಥೆರಪಿ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ರಾಮಪ್ಟ್ನ ರೋಡ್,
ಗುಡಿಬಂಡೆ.
ಗ್ರiಛಿಣoಡಿiಚ
ಆiಚgಟಿಚsಣiಛಿ ಛಿeಟಿಣeಡಿ
ಆಗ್ರಉ ಖoಚಜ
್ ಚgeಠಿಚಟ್ಟ್i.

ವಾಹನ ವಿಭಾಗ
ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:15.03.2018
ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/04/2013-14

ಜಿಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಹನವನ್ನನ
ಲ್ಲವಿ ಸಮಿೋಕೆೆ ಗೆ ನಿೋಡುವ

ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಬ್ಗೆೆ .

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/16/2009-10

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/85/2012-13

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/28/2014-15

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/3/2017-18

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/17/2013-14

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/13/2016-17

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 20 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ ದುರಸಿಥ ಗಳು
ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ
291 ಟಾಟಾ ವಿೇಂಗರ್ ರ
ರೇಡಿಯ್ಕಟ್ರ್ ಮತ್ತು
ಮೋಟ್ರ್ ಕೆಟ್ಟಟ ಹೊೋಗ್ರದುದ ,
ದುರಸಿಥ ಗಾಗ್ರ ಅನ್ನಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಿವಿಧ ಸಕಾಿರಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕಾಕ ಗ್ರ ಜಿಲ್ಲಿ
ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ವಾಹನ ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ ದ ವಾಹನದ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ.40 ಜಿ 187
ಮಿನಿಬ್ಸ್ನ ಬಾೆ ಟ್ರಿ ದುರಸಿಥ
ಪ್ಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾ.ಆ. ಚೇಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಅೇಂಗವಿಕಲರ
ಶಿಬಿರಕೆಕ ತಜಞ ವೈದೆ ರ
ಕರೆತರಲ್ಲ ವಾಹನ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ರುವ
ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ
ಹಾಗೂ ದುರಸಿಥ
ಮುೇಂತಾದವುಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗಾಗ್ರ ವಾಹನ

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬ್ಗೆೆ .

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/15/2015-16

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/30/2013-14

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/18/2013-14

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/ /20 -

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/14/2015-16

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/17/2015-16

ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.02 ಜಿ
464 ವಾಹನಕೆಕ ಆಯಲ್
ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ರಾಜೆ ಮಟ್ಟ ದ ಕರಾಟೆ
ಪ್ರ ಥಮ ಚರ್ಕತ್ಯ್ ವೆ ವಸ್ಥಥ
ಒದಗ್ರಸುವಂತ್ಯ ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಈಖU ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ
ಓ.ಖ.ಊ.ಒ. ನ ನಗುಮಗು
ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಪೂರೈಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ
465 108 ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನದ ದ್ಯಖಲೆಗಳ್ಳದ
ಸಿ.ಸಿ & ಆರ್.ಸಿ.ಗಳು ಕಳೆದು
ಹೊೋಗ್ರದುದ , ಸಿ.ಸಿ.ಯನ್ನನ
ನಕಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಟ ಕಳೆದು
ಹೊೋದ ಸಿ.ಸಿ.ಯನ್ನನ ರದುದ
ಪ್ಡಿಸಿ ಮಾಲ್ಲಕತವ ವನ್ನನ
ತಮಮ ಕಛೇರಿೇಂಗೆ
ಮುೇಂದುವರಿಸಲ್ಲ ಕೋರಿ.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ
ವಾಹನಗಳ ವಿವರ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ನಾೆ ರ್ಷನಲ್ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ಸವಿಿಸ್ ಆರೋಗೆ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ವಾಹನಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗೆ ನೋಡಲ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ ನೇಮಕ
ಬ್ಗೆೆ .

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/19/2013-14

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/22/2015-16

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/12/2013-14

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/18/2017-18

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/21/2017-18

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/19/2017-18

20

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/07/2014-15

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ
ಎಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ
ಹೊಸದ್ಯಗ್ರ ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ . (ನಗುಮಗು
ವಾಹನ)
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ನೋೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ
ವಾಹನಗಳ ಮಾಲ್ಲಕತವ ವನ್ನನ
ನಿದೇಿಶ್ಕರ ಹೆಸರಿಗೆ
ವಗಿಹಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಟಾಟಾ ವಿೇಂಗರ್ ವಾಹನ
ಕಡತ ಆರ್.ಟಿ.ಓ
ಧೃಢೋಕರಣದ ನಂತರ ಹೊಸ
ನಂಬ್ರ್ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗ್ರ ಇರುವ
ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ನಿೋಡಬೇಕೆೇಂದು ಕೋರಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ದಿನಾೇಂಕ: 10.02.2018 ರಂದು
ನಡೆದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರನ್ನನ ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ
ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
2017-18 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಸಾಮಜಿಕ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಾರುತಿ ಸುಜುರ್ಕ
ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 148
ವಾಹನಕೆಕ ಟ್ಯರ್ ಮತ್ತು
ಟೂೆ ಬ್ಗಳನ್ನನ

21

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/12/2017-18

22

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/06/2010-11

23

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/15/2017-18

24

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/16/2017-18

25

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/17/2017-18

26

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/02/2007-08

ಬ್ದಲ್ಲಯಸಲ್ಲ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಅನ್ನಮೋದನೆ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 39
ವಾಹನಕೆಕ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 20 ಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ.
ದಿನಾೇಂಕ: 29.12.2017 ರಂದು
ಮಾನೆ ಮುಖೆ ಮಂತಿರ ಗಳು
ಜಿಲೆಿ ಗೆ ಆಗಮಿಸುತಿು ದುದ ,
ನ್ನಡಿದಂತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದ ೋವೆ,
ಸಾಧನಾ ಸಂಭರ ಮ
ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ವಾಹನ
ಚಾಲಕ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
2017-18 ಸಾಲ್ಲನ ಕಾಯಿಕಲಪ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಬಾಹೆ
ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನ ನಡೆಸುವ
ಬ್ಗೆೆ , ಶಿವಮಗೆ ಜಿಲೆಿ ಗೆ
ವೈದೆ ರನ್ನನ ಕರೆದು
ಹೊೋಗುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಪ್ಘಾತ ಪ್ರಿಹಾರ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಒoಜiಜಿieಟ್ಜ ಅಟ್ಚms
ಖಿಡಿibuಡಿeಜ ್ೇಂgಡಿeeಜ
Pಡಿoಛಿeಜuಡಿe ನ್ನನ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ

ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 21 ರ
ದುರಸಿಥ ಯ ಬ್ಗೆೆ .

27

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/06/2017-18

28

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/05/2017-18

29

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2014-15

30

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/07/2011-12

31

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/04/2016-17

32

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/17/2010-11

33

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/08/2017-18

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಸಿ ದೇವೇಗೌಡ
ಮತ್ತು ಜಯ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ರವರ
ಸೇವಾಭಿವದಿಿ ಚಾರಿಟ್ಬ್ಲ್
ಟ್ರ ಸ್ಟ ರವರು ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ರ್ಕಗೆ ಮಾರುತಿ ಓಮಿನ
ಇಕೋ ವಾಹನ ನಿೋಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 888
ಅೇಂಬಾಜಿಡರ್ ವಾಹನವನ್ನನ
ಸವಿಲೆನ್್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 2562 ರ
ದುರಸಿಥ ಯ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕóಛೇರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ 40 ಜಿ 22
ಕೆಕ 2 ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಟೂೆ ಬ್
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯದಿೇಂದ
ಒೇಂದು ವಾಹನ ಪ್ಡೆಯುವ
ಬ್ಗೆೆ . (ಕೆ.ಎ 01 ಜಿ 1017 ಜಿೋಪ್)
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ
ಇಡಗೂರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ
07 ಜಿ 219 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ
ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 577

34

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/03/2012-13

35

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/ /2017-18

36

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2016-17

37

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/14/2017-18

38

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/11/2017-18

39

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/13/2017-18

ವಾಹನಕೆಕ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ
ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಎಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಅನ್ನಪ್ಯುಕು ವಾಹನಗಳ
ವಿಲೆವಾರಿ ಬ್ಗೆ
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ
ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ವಾಹನವನ್ನನ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸಿದುದ ವಾಹನ
ಹಿೇಂತಿರುಗಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ
ಚೇಳೂರು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 415 ವಾಹನವು
ಅಪ್ಘತವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಮೂದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗೂಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ
576 ವಾಹನವನ್ನನ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ
ಗೂಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಆರೋಗೆ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಬಾೆ ಟ್ರಿ ಸಥ ಗ್ರತವಾಗುವ
ಮದಲ್ಲ ಕರ ಮಕೈಗಳುಿ ವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಕೆ.ಜಿ 985 ವಾಹನಕೆಕ
ದುರಸಿಥ ಮಾಡಲ್ಲ ಅೇಂದ್ಯಜು

ಪ್ಟಿಟ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .

40

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/ /2017-18

41

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/05/2016-17

42

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/05/2011-12

43

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/08/2017-18

44

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/02/2017-18

45

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/17/2016-17

ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ
ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ದ
ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನವನ್ನನ
ತಾತಕ ಲ್ಲಕವಾಗ್ರ ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಕೆಕ
ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 209 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಕೇಂದರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನನ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 53 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ಕವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 380 (ಟಾಟಾ
ವಿೇಂಗರ್) ನಗುಮಗು
ವಾಹನಕೆಕ ದುರಸಿಥ ಮಾಡಿಸಿ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಅನ್ನಮೋದನೆ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆರೋಗೆ ಕವಚ 108
ಯೋಜನೆಯ ಹಳೆಯ
ನಿರುಪ್ಯುಕು ಗಳಿಸಬ್ಹು
ದ್ಯದ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ
ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತ್ತ.
ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ & ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರಿಗೆ
ಪ್ರ ವಾಸ ಕಾಯಿಕರ ಮ
ಕೈಗಳುಿ ವ ಸಲ್ಲವಾಗ್ರ

ಒೇಂದು ಹೊಸ ವಾಹನ
ಖರಿೋಸಿದ ಬ್ಗೆೆ .

46

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/04/2017-18

47

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/07/2017-18

48

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/27/2008-09

49

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/09/2016-17

50

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/18/2016-17

51

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2017-18

ಜಿಲ್ಲಿ ಶ್ಸು ರ ಚರ್ಕತ್ ಕರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಯಿಕರ ಮ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ
ಸೌಲಭೆ ಒದಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 380
ವಾಹನಕೆಕ ಗೇರ್ ಬಾಕ್್ &
ಟೈರೆಳು ಹಾಗೂ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ. 07 ಜಿ 131 ರ
ದುರಸಿಥ ಕಡತ.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಹಾಗೂ 108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ
ಸುಮೋ ವಾಹನದ ವಿವರ.
ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ
ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ಕೆಕ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕರನ್ನನ ಬ್ದಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ಸಭೆಯ

ನಡವಳಿಯ ಬ್ಗೆೆ .

52

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/27/2016-17

53

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/08/2016-17

54

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/21/2015-16

55

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/27/2014-15

56

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/27/2016-17

57

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/92/2012-13

58

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/11/2016-17

108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ವಜಾಗೇಂಡಿರುವ
ನೌಕರರನ್ನನ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಮನವಿ.
2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯು ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿೋನ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ
ಹೊಸದ್ಯಗ್ರ ಮಾರುತಿ ಓಮಿನ
ವಾಹನ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
2015-2016 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ನಿೋಡಿರುವ ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಖರಿೋದಿನ ಬ್ಗೆೆ .
2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ರ್ಕರ ೋಯಾ ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ಖರಿೋದಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ರ್ಕರ ೋಯಾ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಿ ಯಲ್ಲಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಟಾಟಾ ವಿೇಂಗರ್
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಖರಿೋದಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 36 ನ್ನನ ಈ
ಕಛೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗೆ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ

ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

59

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/20/2017-18

60

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/17/2015-16

61

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/16/2014-15

62

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2009-10

63

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/08/2007-08

64

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/28/2013-14

65

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/27/2016-17

ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಅರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಲ್ಲ
ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ರವರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ.
02 ಜಿ 464 ರ ನೋೇಂದಣಿ
ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ
01 ಜಿ 1018 ವಾಹನ ದುರಸಿಥ
ಕಾಯಿವನ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕಡಬೇಕೆೇಂದು
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ
40 ಜಿ 91 ಕೆಕ ದುರಸಿಥ ಕಾಯಿ
ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 79 ರ ವಾಹನಕೆಕ
ನಾಲ್ಲಕ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಟೂೆ ಬ್
ಖರಿೋದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನವನ್ನನ ಶ್ರ ದ್ಯದ ೇಂಜಲ್ಲ
ವಾಹನವನಾನ ಗ್ರ ಮಾಪ್ಿಡಿಸಿ
ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ನಡವಳಿಗಳು.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ

66

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/13/2015-16

67

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/05/2010-11

68

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/91/2012-13

69

ವಿ.ಇ.ಹೆಚ್/7/2006-07

70

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/50/2012-13

71

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/08/2015-16

ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಹಾಗೂ
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ರವರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್
ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್
ಮುಖಾೇಂತರ ಅಜಿಿಯನ್ನನ
ತ್ಯಗೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ನ ತ್ತತ್ತಿ
ವಾಹನ (ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ )
ಸಿಥ ತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ನಿವಿಹಣೆ
ಕುರಿತ್ತ, ಸುತು ೋಲೆ.
ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬಾಬ ರೆಡಿಿ
ಚಾರಿಟ್ಬ್ಲ್ ಟ್ರ ಸ್ಟ (ರಿ)
ಚನನ ಕಾಯಲಪ್ಲ್ಲಿ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇವರು
ಸಾ.ಆ. ಗುಡಿಬಂಡೆಗೆ
ಧಾನವಾಗ್ರ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನವನ್ನನ
ನಿೋಡುತಿು ರುವುದಕೆಕ ಅನ್ನಮತಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಘಾತ
ಒಳಗಾಗ್ರರು ವಾಹನ
ಸಥ ಳ್ಳೇಂತರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ
ಅಪ್ಘಾತರ್ಕಕ ೋಡಾದ ಬ್ಗೆೆ ,
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಸಾವಿಜನಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಯ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 209
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಕೆಕ
ಟೈರು ಮತ್ತು ಟೂೆ ಬ್ಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ವೇತನ

ತಡವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ ದೂರು.

72

73

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/14/2015-16

74

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/02/2014-15

75

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/04/2013-14

76

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/24/2012-13

77

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/07/2014-15

78

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/9/2015-16

ಶಿಲಪ ಆರ್. ಬಿನ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ
ಹನ್ನಮಂತಹಳಿಿ , ನಗರಗೆರೆ
ಹೊೋ|| ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಸಿ.ಬಿ.ಪುರ ಜಿಲೆಿ ||
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನ್ನಭವ
ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ನಿೋಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.
2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನನ ಗುತಿು ಗೆ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ .
ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯಕೆಕ
ವಾಹನಗಳ ಬ್ಗೆೆ ವರದಿ
ಕಳುಹಿಸುವ ಕಡತ.
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ ಹೊರ
ಸಂಪ್ನೂಮ ಲದಿೇಂದ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕಾೇಂಗೆರ ಸ್ ಕಮಿಟಿಯವರು
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನದ
ಅವಶ್ೆ ಕತ್ಯಗಾಗ್ರ ಕೋರಿರವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 121 ವಾಹನವನ್ನನ
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ಚ್ಚಣಾವಣೆ
ಕಾಯಿಕಾಕ ಗ್ರ ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
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ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/35/2015-16

80

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/02/2016-17

81

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/22/2015-16

82

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/26/2013-14

83

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/13/2014-15

84

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/03/2015-16

85

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/32/2014-15

ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಕಾಿರಿ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ಸೇವೆಯನ್ನನ
ಸಾವಿಜನಿಕರಿಗಾಗ್ರ
ಉಚತವಾಗ್ರ ಒದಗ್ರಸಲ್ಲ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಖಚಿಗ್ರರುವ
ವಿವರವನ್ನನ ನಿದೇಿಶ್ಕರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 298 ರ
ವಾಹನಕೆಕ ಟೈರ್ & ಟೂೆ ಬ್
ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಾರುತಿ ಓಮಿನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 146 ವಾಹನವನ್ನನ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರಿಗೆ
ನಿೋಡಿದುದ ಸದರಿ ವಾಹನ
ಅಪ್ಘಾತವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಪ್ರವಾನಗೆ
ಹೊೇಂದಿರುವ ಡಿ. ದಜಿಿ
ನೌಕರ ಜೇಷ್ಾ ತಾ ಪ್ಟಿಟ ಗೆ
ಸೇರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ದಿನಾೇಂಕ: 30.12.2014 ರಂದು
ನಡೆದ ಸಾಮಾನೆ ಸಭೆಯ
ನಡವಳಿಯಂತ್ಯ

86

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/05/2012-13

87

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/40/2012-13

88

ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಒ/ಅಫಘಾತ/10/2012-13

89

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/04/2014-15

90

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/03/2011-12

91

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/16/2010-11

ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜನನಿ
ಸುರಕಾೆ ವಾಹಿನಿಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನಿಕ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ ಹೊರ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ
ವತಿಯೇಂದ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರನ್ನನ ಒೇಂದು ವಷ್ಿದ
ಆಯೋಜಿಸಿ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಾರುತಿ ಸುಜುರ್ಕ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 148
ಕಿ ಚ್ ಓವರ್ ಹೌಲ್ಲೇಂಗ್ಗಾಗ್ರ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 23 ಟಾಟಾ ಸುಮೋ
ವಾಹನದ ಬ್ಗೆೆ .
ನಗು ಮಗು
ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಖರಿೋದಿಸುವ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ನೇಂದಣಿ ಕುರಿತ್ತ 1)
ಯಲಹಂಕ, ಭೌರಿೇಂಗ್
ಆಸಪ ತ್ಯರ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳ
ದುರಸಿಥ ಯ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 37 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ಕವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ

ಬ್ಗೆೆ .

92

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/23/2008-09

93

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/15/2009-10

94

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2007-08

95

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2011-12

96

ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/24/200809

97

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/10/2010-11

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ
41 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ಕವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
2009-10 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಖರಿೋದಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 22
ರ ದುರಸಿಥ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 291 ಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ.
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 36 ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 36 ರ
ದುರಸಿಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ
(ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ )

98

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/01/2011-12

99

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/06/2011-12

100

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/26/2008-09

101

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2017-18

102

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/04/2011-12

103

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/13/2010-11

104

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/12/2010-11

ಶಿರ ೋ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರ ಸಾದ್
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ
ದಬಾಬ ಳಿಕೆ ನಡೆಸುತಿು ರುವ
ಬ್ಗೆೆ - ದೂರು.
ಶಿರ ೋ ಕೆ. ರಮೇಶ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರುಗಮಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇವರು
ದಿವ .ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ
ವೇಂದ ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು,
ಕೈವಾರ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಕಳುವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನವನ್ನನ 10 ರ್ಕ.ಮಿೋ
ದೂರಕೆಕ ಒೇಂದು
ವಾಹನವನ್ನನ
ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ
40 ಜಿ 52 ರ ವಾಹನವು
ಅಪ್ಘಾತ
ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುವುದರಿೇಂದ ಸದರಿ
ವಾಹನ ದುರಸಿಥ ಗಳಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ

105

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/06/2011-12

106

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/15/2010-11

107

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/15/2008-09

108

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/01/2009-10

109

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/31/2008-09

110

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/18/2008-09

ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.07 ಜಿ
284 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ
1018 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.07 ಜಿ
202 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
2008-09 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಆರೋಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆರೋಗೆ ಕವಚದಡಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳ
ನೋೇಂದಣಿ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ
ಮಲೇರಿಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇವರ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 90 ಕೆಕ ಬಿಡಿ
ಭಾಗಗಳನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ 07 ಜಿ 206 ರ

ವಾಹನ ದುರಸಿಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಪ್ಟ್ಟ ೇಂತ್ಯ.

111

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/09/2017-18

112

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/22/2011-12

113

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/04/2012-13

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 07 217 ವಾಹನಕೆಕ
ದುರಸಿಥ ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 38 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 37 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

114

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/10/2016-17

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕಾವ ಲ್ಲೋಸ್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 999 ನ್ನನ ಮಾನಸಿಕ
ಆರೋಗೆ ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗ್ರ
ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸಲ್ಲ
ಹಸಾು ೇಂತರಿಸಿದುದ ,
ದುರಸಿಥ ಯನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

115

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/14/2017-18

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆ.ಎ.07 ಜಿ 143 ರ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ದುರಸಿಥ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

116

117

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/01/2016-17

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿ.ಆ.ಚ./ಶ್ವಾ/01/16-17
ಶ್ರ ದಿ ೇಂಜಲ್ಲ ವಾಹನ ಕೆ.ಎ. 42
ಜಿ 348.

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/25/2012-13

ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 353 ಟಾಟಾ
ಸುಮೋ ವಾಹನ ಈ ಕಛೇರಿ
ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ವಿಭಾಗಕೆಕ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ ಹಾಗೂ
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರ ಇತರೆ
ಪ್ರ ವಾಸಕೆಕ ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

118

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/21/2009-10

119

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/12/2016-17

ಜಿಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಾ
ನಿಮೂಿಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೇರಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ
111 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ಕತ್ಯ ಇರುವ
ದುರಸಿಥ ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನದ
ಸಿ.ಸಿ.ಯನ್ನನ ಬ್ದಲ್ಲಯಸಿ
ಗದಗ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲೆಿ
ರವರಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

ವಾಹನ ವಿಭಾಗ
ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:15.03.2018

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/
10/2016-17

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಕಾವ ಲ್ಲೋಸ್
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 999 ನ್ನನ
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗೆ ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗ್ರ
ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸಲ್ಲ ಹಸಾು ೇಂತರಿಸಿದುದ ,
ದುರಸಿಥ ಯನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/14
/2017-18

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ಕೈವಾರ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆ.ಎ.07 ಜಿ 143 ರ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ದುರಸಿಥ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/
01/2016-17

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿ.ಆ.ಚ./ಶ್ವಾ/01/16-17 ಶ್ರ ದಿ ೇಂಜಲ್ಲ
ವಾಹನ ಕೆ.ಎ. 42 ಜಿ 348.

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/25
/2012-13

ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 353 ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನ
ಈ ಕಛೇರಿ ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ವಿಭಾಗಕೆಕ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರ

ಇತರೆ ಪ್ರ ವಾಸಕೆಕ ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/16
/2014-15

ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯೆ ಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 01 ಜಿ 1018 ವಾಹನದ ದುರಸಿಥ
ಕಾಯಿವನ್ನನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಡಬ್ರಕೆೇಂದು
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/20
/2017-18

ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ
ನಿೋಡಲ್ಲ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರುವ ಬ್ಗೆೆ .

ವಾಹನ ವಿಭಾಗ
ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:15.03.2018

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/08
/2016-17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/21
/2015-16

2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯು
ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಕಛೇರಿಯ
ಅಧಿೋನ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ಹೊಸದ್ಯಗ್ರ
ಮಾರುತಿ ಓಮಿನ ವಾಹನ ಖರಿೋದಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
2015-2016 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ನಿೋಡಿರುವ ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್

ವಾಹನ ಖರಿೋದಿನ ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/27
/2014-15
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/27
/2016-17
ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/92
/2012-13

2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ ರ್ಕರ ೋಯಾ
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ಖರಿೋದಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
2013-14 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ರ್ಕರ ೋಯಾ ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಟಾಟಾ ವಿೇಂಗರ್ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

ವಾಹನ ವಿಭಾಗ
ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:15.03.2018
ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/27/2016-17

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ಹಾಗೂ
ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್ ರವರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್
ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್
ಮುಖಾೇಂತರ ಅಜಿಿಯನ್ನನ
ತ್ಯಗೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಸಂಖ್ಯೆ

1

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/13/2015-16

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/05/2010-11

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/91/2012-13

5

ವಿ.ಇ.ಹೆಚ್/7/2006-07

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/50/2012-13

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/08/2015-16

8

ಇಲ್ಲಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ನ ತ್ತತ್ತಿ
ವಾಹನ (ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ )
ಸಿಥ ತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ನಿವಿಹಣೆ
ಕುರಿತ್ತ, ಸುತು ೋಲೆ.
ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬಾಬ ರೆಡಿಿ
ಚಾರಿಟ್ಬ್ಲ್ ಟ್ರ ಸ್ಟ (ರಿ)
ಚನನ ಕಾಯಲಪ್ಲ್ಲಿ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾ|| ಇವರು
ಸಾ.ಆ. ಗುಡಿಬಂಡೆಗೆ
ಧಾನವಾಗ್ರ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನವನ್ನನ
ನಿೋಡುತಿು ರುವುದಕೆಕ ಅನ್ನಮತಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಘಾತ
ಒಳಗಾಗ್ರರು ವಾಹನ
ಸಥ ಳ್ಳೇಂತರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ
ಅಪ್ಘಾತರ್ಕಕ ೋಡಾದ ಬ್ಗೆೆ ,
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಸಾವಿಜನಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಯ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 209
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಕೆಕ
ಟೈರು ಮತ್ತು ಟೂೆ ಬ್ಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿಸಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ವೇತನ
ತಡವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ ದೂರು.
ಶಿಲಪ ಆರ್. ಬಿನ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ
ಹನ್ನಮಂತಹಳಿಿ , ನಗರಗೆರೆ

ಹೊೋ|| ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ|| ಸಿ.ಬಿ.ಪುರ ಜಿಲೆಿ ||

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/14/2015-16

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/02/2014-15

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/04/2013-14

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/24/2012-13

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/07/2014-15

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/9/2015-16

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/35/2015-16

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/02/2016-17

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ
ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನ್ನಭವ
ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ನಿೋಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.
2014-15 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನನ ಗುತಿು ಗೆ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ .
ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯಕೆಕ
ವಾಹನಗಳ ಬ್ಗೆೆ ವರದಿ
ಕಳುಹಿಸುವ ಕಡತ.
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಗಳಿಗೆ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ ಹೊರ
ಸಂಪ್ನೂಮ ಲದಿೇಂದ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕಾೇಂಗೆರ ಸ್ ಕಮಿಟಿಯವರು
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನದ
ಅವಶ್ೆ ಕತ್ಯಗಾಗ್ರ ಕೋರಿರವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 121 ವಾಹನವನ್ನನ
ಬ್ರೇಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ಚ್ಚಣಾವಣೆ
ಕಾಯಿಕಾಕ ಗ್ರ ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಕಾಿರಿ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ಸೇವೆಯನ್ನನ

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/22/2015-16

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/26/2013-14

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/13/2014-15

20

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/03/2015-16

21

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/32/2014-15

22

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/05/2012-13

ಸಾವಿಜನಿಕರಿಗಾಗ್ರ
ಉಚತವಾಗ್ರ ಒದಗ್ರಸಲ್ಲ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಖಚಿಗ್ರರುವ
ವಿವರವನ್ನನ ನಿದೇಿಶ್ಕರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 298 ರ
ವಾಹನಕೆಕ ಟೈರ್ & ಟೂೆ ಬ್
ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನಮತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಾರುತಿ ಓಮಿನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 146 ವಾಹನವನ್ನನ
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರಿಗೆ
ನಿೋಡಿದುದ ಸದರಿ ವಾಹನ
ಅಪ್ಘಾತವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಪ್ರವಾನಗೆ
ಹೊೇಂದಿರುವ ಡಿ. ದಜಿಿ
ನೌಕರ ಜೇಷ್ಾ ತಾ ಪ್ಟಿಟ ಗೆ
ಸೇರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ದಿನಾೇಂಕ: 30.12.2014 ರಂದು
ನಡೆದ ಸಾಮಾನೆ ಸಭೆಯ
ನಡವಳಿಯಂತ್ಯ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
2012-13 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜನನಿ
ಸುರಕಾೆ ವಾಹಿನಿಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನಿಕ

23

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/40/2012-13

24

ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಒ/ಅಫಘಾತ/10/2012-13

25

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/04/2014-15

26

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/03/2011-12

27

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/16/2010-11

28

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/23/2008-09

ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗೆ ಹೊರ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ
ವತಿಯೇಂದ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರನ್ನನ ಒೇಂದು ವಷ್ಿದ
ಆಯೋಜಿಸಿ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಾರುತಿ ಸುಜುರ್ಕ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 148
ಕಿ ಚ್ ಓವರ್ ಹೌಲ್ಲೇಂಗ್ಗಾಗ್ರ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 23 ಟಾಟಾ ಸುಮೋ
ವಾಹನದ ಬ್ಗೆೆ .
ನಗು ಮಗು
ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಖರಿೋದಿಸುವ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ನೇಂದಣಿ ಕುರಿತ್ತ 1)
ಯಲಹಂಕ, ಭೌರಿೇಂಗ್
ಆಸಪ ತ್ಯರ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳ
ದುರಸಿಥ ಯ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 37 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ಕವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ
41 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ಕವಿರುವ

ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .
29

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/15/2009-10

30

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2007-08

31

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2011-12

32

ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/24/200809

ವಾಹನ ವಿಭಾಗ
ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:15.03.2018

2009-10 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಖರಿೋದಿ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 22
ರ ದುರಸಿಥ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 291 ಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ.
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 36 ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/28/2013-14

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/07/2014-15

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/15/2015-16

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/12/2016-17

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/18/2008-09

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/31/2008-09

108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನವನ್ನನ ಶ್ರ ದ್ಯದ ೇಂಜಲ್ಲ
ವಾಹನವನಾನ ಗ್ರ ಮಾಪ್ಿಡಿಸಿ
ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ನಡವಳಿಗಳು.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುರ್ಕ
ಆೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 148
ವಾಹನಕೆಕ ಟ್ಯರ್ ಮತ್ತು
ಟೂೆ ಬ್ಗಳನ್ನನ
ಬ್ದಲ್ಲಯಸಲ್ಲ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಅನ್ನಮೋದನೆ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.02 ಜಿ
464 ವಾಹನಕೆಕ ಆಯಲ್
ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
108 ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನದ
ಸಿ.ಸಿ.ಯನ್ನನ ಬ್ದಲ್ಲಯಸಿ
ಗದಗ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲೆಿ
ರವರಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ 07 ಜಿ 206 ರ
ವಾಹನ ದುರಸಿಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಪ್ಟ್ಟ ೇಂತ್ಯ.
ಜಿಲ್ಲಿ
ಮಲೇರಿಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇವರ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ. 40 ಜಿ 90 ಕೆಕ ಬಿಡಿ
ಭಾಗಗಳನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ
ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/15/2010-11

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/01/2009-10

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/15/2008-09

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/06/2011-12

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/12/2010-11

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/04/2011-12

ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೋಗೆ
ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.07 ಜಿ
202 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಆರೋಗೆ ಕವಚದಡಿ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನಗಳ
ನೋೇಂದಣಿ ಬ್ಗೆೆ .
2008-09 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ
ಅನ್ನದ್ಯನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಆರೋಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗೆ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನನ
ಖರಿೋದಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ
1018 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.07 ಜಿ
284 ಕೆಕ ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ
40 ಜಿ 52 ರ ವಾಹನವು
ಅಪ್ಘಾತ
ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುವುದರಿೇಂದ ಸದರಿ
ವಾಹನ ದುರಸಿಥ ಗಳಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/13/2010-11

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/26/2008-09

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/01/2017-18

16

ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/24/200809

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/10/2010-11

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/01/2011-12

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ವಾಹನ/ಚ/06/2011-12

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು,
ಕೈವಾರ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ
ಕಳುವಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್
ವಾಹನವನ್ನನ 10 ರ್ಕ.ಮಿೋ
ದೂರಕೆಕ ಒೇಂದು
ವಾಹನವನ್ನನ
ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾ|| ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 36 ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 36 ರ
ದುರಸಿಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ
(ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ )
ಶಿರ ೋ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರ ಸಾದ್
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ
ದಬಾಬ ಳಿಕೆ ನಡೆಸುತಿು ರುವ
ಬ್ಗೆೆ - ದೂರು.
ಶಿರ ೋ ಕೆ. ರಮೇಶ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರುಗಮಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾ|| ಇವರು
ದಿವ .ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದ ಗೆ

ವೇಂದ ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

ವಾಹನ ವಿಭಾಗ
ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ:15.03.2018
ಕರ ಮ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/22/2011-12

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ/04/2012-13

3

4

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 38 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ಅೇಂಬುೆ ಲೆನ್್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 37 ಕೆಕ
ಅವಶ್ೆ ವಿರುವ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/25/2012-13

ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 353 ಟಾಟಾ
ಸುಮೋ ವಾಹನ ಈ ಕಛೇರಿ
ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ವಿಭಾಗಕೆಕ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ ಹಾಗೂ
ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ ರವರ ಇತರೆ
ಪ್ರ ವಾಸಕೆಕ ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/11/2016-17

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ 40 ಜಿ 36 ನ್ನನ ಈ
ಕಛೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗೆ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ

ಉಪ್ಯೋಗ್ರಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

5

ವಾವಿ/ಆಡಳಿತ/01/2017-18

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾಹನ(ಚ)/09/201011

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/03/2013-14

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ವಾವಿ/10/2017-18

ಮಾನೆ ಮುಖೆ ಮಂತಿರ ಗಳ
ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ಮಾಧೆ ಮ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ
ಕರೆದಯೆ ಲ್ಲ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ನಿಯೋಜನೆ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಾಹನ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಎ.40 ಜಿ 53 ಕೆಕ
ದುರಸಿಥ ಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ & ಕುಟ್ಟೇಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ವಾೆ ರ್ಕ್ ನ್ ವಾಹನ ನಿೋಡಿದುದ ,
ಈ ವಾಹನಕೆಕ ನೇಂದಣಿ
ಮಾಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . (370)
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ
ದುರಸಿಥ ಮಾಡಿಸದ್ ಇರುವ
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುರಸಿಥ
ಮಾಡಲ್ಲ ರ್ಕವ್ರಾಜ್
ಮೋಟಾಸ್ಿ ಬ್ರೇಂಗಳೂರು
ರವರಿೇಂದ ಅೇಂದ್ಯಜು ಪ್ಟಿಟ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿಟಿ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018

ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಡಾ|| ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

2

ಡಾ|| ಕುೇಂದಗ್ರಿ

3

ಡಾ|| ಐ.ಎಸ್.ರಾವ್

4

ಪ್ರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡಿಿ

5

ಡಾ|| ಕೆ.ಪಿ. ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಮೂತಿಿ

6

ಜಿೋವನ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ .

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅಪ್ಲ್ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್,
ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ರಸ್ಥು ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಕುೇಂದಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಲ್ಲಟ ೇಂಗ್
ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಅನನೆ ಸ್ಥಪ ಷ್ಠಲ್ಲಟಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್,
ಎೇಂ.ಜಿ. ರಸ್ಥು , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮುತಿಿ ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಜಿೋವನ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಬಿ.ಬಿ.
ರೋಡ್ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

7

ಡಾ|| ವೆೇಂಕಟ್ಚಲಪ್ತಿ.

8

ಡಾ|| ವಿ. ಗೋವಿೇಂದ ರಾಜು.

9

ಡಾ|| ರಘುಪ್ತಿ

10

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,

11

ಡಾ|| ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್

12

ಡಾ|| ಪಿ.ಎಸ್. ಜಗದಿೋಶ್ನ್

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಪ್ತಿ
ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಪ್ರ ಶಾೇಂತ ನಗರ್
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಡಾ|| ರಾಜೂಸ್ ಬೂಿ ಮ್್
ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ಸತೆ ಸಾಯ ಲ್ೋಕ ಸೇವಾ
ಹೆಲ್ು ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,
ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಜಿಲ್ಲಿ ಶ್ಸು ರ ಚರ್ಕತ್ ಕರು,
ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ಮಂಜುನಾಥ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಜಿ.ಎಸ್. ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಹೊಸ
ಬ್ಸ್ಸಾಟ ೇಂಡ್, ಹತಿು ರ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.

13

ಎೇಂ.ಜಿ. ರಾಜೇಶ್

14

ಡಾ|| ಎಸ್. ಸುಷ್ಠಮ

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ರಾಘವೇೇಂದರ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾನಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ.

ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿಟಿ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಡಾ|| ಮಂಜುಳ ಜಯರಾಮ್

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ನಸಿಿೇಂಗ್

ಸಂಖ್ಯೆ

15

ಹೊೋೇಂ, ಎನ್.ಆರ್.
ಬ್ಡಾವಣೆ, ಚೇಂತಾಮಣಿ.

16

ಡಾ|| ಯಾಸಿನ್.

17

ಡಾ|| ವಿಕರ ಮ್

18

ಬೈರಾ ರೆಡಿಿ . ಬಿ.ಎನ್.

19

ಡಾ|| ಉಷ್ಠರಾಣಿ.ಎನ್.

20

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,

21

ಡಾ|| ಕೈಸರ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ.

22

ಡಾ|| ಮಂಜುಳ್ಳ ಪ್ರ ಸಾದ್.

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಆರ್.ಕೆ. ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಪ್ರಲ್ಲಟಿರ್ಕನ ಕಲ್ ರೋಡ್,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ವಿಕರ ಮ್ ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಡೆಕಕ ನ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾತೃ ಶಿರ ೋ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮೈಸೂರು ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು

ಪಿೋಪ್ಲ್ ಸಜಿಿಕಲ್
ಮಟ್ರನ ಟಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.

ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿಟಿ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

23

ಡಾ|| ವೆೇಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರ ಸಾದ್

24

ಆಡಿ. ಒuಡಿಣuzಚ ಊussಚiಟಿ

25

ಆಡಿ.ಖಚಣhಟಿಚmmಚ ಏ.S

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಪ್ರ ಸಾದ್ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗೌರಿಬಿನೂರು
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
Imಚm ಏhomಛಿiಟಿi
ಊosಠಿiಣಚಟ್
ಉoತಿಡಿibiಜಚಟಿuಡಿ.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ

26

ಡಾ|| ಮಹಮದ್ ಅಸಿ ೇಂ,

27

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ .

ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಒಚಟಿಚsಚ ಊosಠಿiಣಚಟ್,
ಉoತಿಡಿibiಜಚಟಿuಡಿ.
ಆರ್.ಕೆ.ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು.
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ .
ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿಟಿ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಆಡಿ. P.ಗ್ರ. Pushಠಿಚಟ್ಚಣhಚ

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
Shಡಿee ಐಚಞshmi
ಗ್ರeಟಿಞಚಣeshತಿಚಡಿಚ
ಒಚಣeಡಿಟಿiಣರ್ಥ

ಸಂಖ್ಯೆ

28

ಊosಠಿiಣಚಟ್,
್ ಚgeಠಿಚಟ್ಟ್i.

29

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,

30

ಡಾ|| ಪಿ.ಮಂಜುಳ

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ .
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
Peoಠಿಟ್e Suಡಿgiಛಿಚಟ್
ಚಟಿಜ ಒಚಣeಡಿಟಿiಣರ್ಥ
ಊome ಆ.ಗ್ರ.ಉ.ಖoಚಜ,
್ ಚgeಠಿಚಟ್ಟ್i.

ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿಟಿ
ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಆಡಿ. ಏ.ಓ, Pushಠಿಚಟ್ಚಣhಚ

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
Shಡಿee ಒಚಟಿರ್ಥಚ
Sಛಿಚಟಿiಟಿg ಅeಣಡಿe,
Siಜಟ್ಚghಚಣಣಚ.

ಸಂಖ್ಯೆ

31

32

ಡಾ|| ಸುರೇಶ್

33

ಡಾ|| ಸತೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್

34

ಡಾ|| ಜಗದಿೋಶ್ ಎನ್.

35

ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,

36

ಡಾ|| ಎನ್.ಎಚ್. ನರಸರೆಡಿಿ .

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018

ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಶಿರ ೋ
ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶುಶ್ರರ ತ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಶಿರಸಿು ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಎಚ್.ಕಾರ ಸ್,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ .
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ .
ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿನೋೇಂದಣಿ
ಆಗ್ರರುವ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಮಾನಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ .

ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/1/
2014-15

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/01/ 201011

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/05/
2017-18

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/08/ 201516

5

ಖಾವೈನೋ/ಚ.ಪುರ/53/ / 2010-11

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/04/ 201718

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/09/ 201718

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/40/ 201718

ಆಡಿ. ಆಚರ್ಥಚಟಿಚಟಿಜಚ
ಏumಚಡಿ, ಓಚಟಿಜi
Sಛಿಚಟಿiಟಿg ಅeಟಿಣeಡಿ
ಅhiಞಞಚbಚಟ್ಟ್ಚಠಿuಡಿ.
ಡಾ|| ಕೆ.ಆರ್ ವೆೇಂಕಟೇಶ್
ಇೇಂದಿರಾ ಆಸಪ ತ್ಯರ , ಎನ್.ಆರ್,
ಬ್ಡಾವಣೆ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ರವರು ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ
ನೋೇಂದಣಿ ಅಜಿಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಾವಿಜನಿಕ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ ನೋೇಂದಣಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ರಮೇಶ್ಬಾಬು
ಪಿ.ಎಸ್. ಶಿರ ೋಯಾ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ರಜನಿ ಆರ್. ಸಿೇಂಗ್
ಅನ್ನಅಊಯ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಎೇಂ.ಜಿ.ರಸ್ಥು , ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಪ್ರ ಭು ನಸಿಿೇಂಗ್ ಹೊೋೇಂ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಡಾ|| ಅಲ್ಲು ಪ್ ಪ್ರಷ್
ಎ.ಟಿ.ಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೆೇಂಟ್ಲ್
ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಡಾ|| ಅಲ್ಲು ಪ್ ಪ್ರಷ್
ಎ.ಟಿ.ಜೆಡ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್, ಜಾಮಿಯ

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/

/ / 20 -

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/02/
2017-18

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/23/ 201718

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/26/ 201718

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018

ಮಸಿಾ ದ್ ದಡಿ ಪೇಟೆ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಿ. ್ .ಗ್ರ. ಒಚಟಿರಿuಟಿಚಣh
Suಡಿರ್ಥಚ Uಟ್ಣಡಿಚ Souಟಿಜ
Sಛಿಚಟಿiಟಿg ಅeಟಿಣಡಿe
ಆooಡಿ ಓo: 263/03 ಅSI
ಊosಠಿiಣಚಟ್ ಖoಚಜ,
ಅhiಞಞಚbಚಟ್ಟ್ಚಠಿuಡಿ.
ಡಾ|| ಎೇಂ.ವಿ. ಅಪ್ಣಿ ಡಾ||
ಎನ್, ವೆೇಂಕಟ್ರೆಡಿಿ
ಮಮೋರಿಯಲ್ ಆಸಪ ತ್ಯ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರು ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ನೋೇಂದಣಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ರಾಮ್ ಶಿರ ೋ ರಾಘವೇೇಂದರ
ಲ್ಲೆ ಬೋರೇಟ್ರಿ ಚೇಳೂರು,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ವಿಠಲ್ ಕರ್ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಲ್ಲೆ ಬೋರೇಟ್ರಿ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಕರ ಮ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/02/201617

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/04/
2017-18

Sಡಿi Sಚಣhರ್ಥಚ sಚi
ಐoಞಚ Sevಚ ಊeಚಟ್ಣh
ಅeಟಿಣeಡಿ Sಚಣhರ್ಥಚ Sಚi
ಉಡಿಚmಚ
ಒuಜಜeಟಿಚhಚಟ್ಟ್i.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರೆಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಥೇಂಬ್ರ್
ಅೇಂತೆ ಕೆಕ ಬೇಟಿ ನಿೋಡಿ ವದರಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಹಾಗೂ
ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ
ನಿೋಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಮರ್ ಜೆ ೋತಿ ರ್ಕಿ ನಿಕ್.

15

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/24/201718

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/44/201718

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/3/
2012-13

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/05/201617

ಡಾ|| ಸಿೇಂಧುಜಾ.ಎೇಂ ಸಿೇಂಧು
ಸ್ಥಪ ಷ್ಠಲ್ಲಟಿ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ನೋೇಂದಣಿಗಾಗ್ರ
ಬಂದಿರುವ ಅಜಿಿಗಳ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗೆ ಹಾಗೂ
ನೋೇಂದಣಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ಚಚಿಸಲ್ಲ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಿ. ಏ.S. ್ hಚsಞಚಡಿ
ಆhಚಟಿush ಊosಠಿiಣಚಟ್
ಓ.ಖ. ಇxeಣeಟಿsioಟಿ,
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi.
ಅಭಿ ಡಯಾಗಾನ ಸಿಟ ಕ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್, ಸಾವಿಜನಿಕ

ಆಸಪ ತ್ಯರ ಎದುರು
ಗೌರಿಬಿದನೂರು.

20

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/72/201617

21

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/17/201415

ಆಡಿ. S.S. Suಡಿesh
ಅhಚಟಿಜಡಿಚ
ಅheಣhಚಟಿಚ ಅಟ್iಟಿiಛಿ
ಖಿhoಟಿಜebhಚvi
(ಗ್ರiಟ್ಟ್ಚge)
ಉoತಿಡಿibiಜಚಟಿuಡಿ ಖಿq,
ಸಿಸಿಸಿ666/2016 ರಿಟ್
ಪಿಟ್ಷ್ನ್ ನಂ 57315/2016

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/14/201617

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/01/201516

ಆಡಿ. ಒohಜ ಖಿಚಟಿveeಡಿ
ಒರ್ಥsoಡಿe ಊosಠಿiಣಚಟ್
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi ರವರು
ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರರ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ಸೌಲಭೆ ಕಾಕ ಗ್ರ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಆಡಿ. ಏ.ಖ. ಗ್ರeಟಿಞಚಣesh
Iಟಿಜಡಿಚ ಊosಠಿiಣಚಟ್
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi ರವರು
ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರರ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ಸೌಲಭೆ ಕಾಕ ಗ್ರ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/13/201617

ಆಡಿ. ್ೇಂಠಿಚಡಿಟಿಚ ಒ.ಗ್ರ
ಆಡಿ. ಓ.
ಗ್ರeಟಿಞಚಣಚಡಿeಜಜರ್ಥ
ಒemoಡಿiಚಟ್ ಊosಠಿiಣಚಟ್
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi ರವರು
ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರರ
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ಸೌಲಭೆ ಕಾಕ ಗ್ರ
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಪಿ.ಸಿ &
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/23/
2017-18

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/22/
2017-18

ಮಾನಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರು
ಎೇಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಖಾಯ್ಕದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೋೇಂದ್ಯಯಸುವ ಕರ್
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಮಾನಸ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರು
ಎೇಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೋೇಂದ್ಯಯಸಲ್ಲ ಕೋರಿ
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದುದ , ಈ ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ
ಬೇಟಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .

3

ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್/ಚ.ಪುರ/ಸಿ.ಎ.ಸಿ /26/201516

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/02/
2017-18

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/5/
2011-12

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/01/
2015-16

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/14/
2011-12

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/ /
2012-13

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/
2013-14

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/02/
2016-17

ಸಮಗರ ಗಭಿಪ್ರತ ನಿಗಾ
ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ
(ಅomಠಿeಡಿheಟಿsive
್ೇಂboಡಿಣioಟಿ ಅಚಡಿe)
ಜಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ದ ಸಮಿತಿ
ರಚಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ
ಹಾಜರಾದ ಸದಸೆ ರಿಗೆ ಗೌರವ
ಧನ ನಿೋಡುವ ಅನ್ನಮತಿ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ
ಕಾಯಿವನ್ನನ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿ ಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಿ
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗ್ರ
ಜಿಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ
ಸಕಾಿರ ನೇಮಿಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯ ಪಿ.ಸಿ
& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್ ಆಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ ವರದಿ
ಕಳುಹಿಸುವ ಕಡತ.
ಆಡಿ. ಒ.ಗ್ರ. ್ೇಂshoಟ್
ಏumಚಡಿ ಔm Poಟ್ರ್ಥ
ಅಟ್iಟಿiಛಿ, ಊ ಅಡಿoss
Siಜಟ್ಚghಚಣಣಚ.
ಆಡಿ. ್ .ಏ. ಒuಡಿಣhರ್ಥ
Shಡಿee ಐಚಞshmi
ಓಚಡಿsimhಚ ಐಚb
Siಜಟ್ಚghಚಣಣಚ.
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ವಿಭಾಗ
ಕಡತ
ಡಾ|| ಗ್ರೋತಾ ಎ.ಬಿ. ಶಿರ ೋ ಸಾಯ
ರಾಮ್ ರ್ಕಿ ನಿಕ್
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರ ತಮಮ

ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ ಹೊಸ ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್
ಯಂತರ ಖರಿೋಸಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/ /
2016-17

12

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/03/
2017-18

13

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/04/
2017-18

14

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/05/
2016-17

15

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/ /
2016-17

16

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/1/
2013-14

17

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/05/
2010-11

18

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/05/
2016-17

ದಿನಾೇಂಕ: 21.12.17 ರಂದು
ಬೇಟಿ ನಿೋಡಿದುದ ಹಾಗೂ
22.12.17 ಮತ್ತು 23.12.17
ರಂದು.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರ್
ಎನ್.ಐ.ಎೇಂ.ಸಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ
ಎಸ್.ಐ.ಎೇಂ.ಸಿ ತಂಡದವರು
ಚೇಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರೆಳಿಗೆ ಬೇಟಿ
ನಿೋಡಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ
ಕಾಯಾಿಗಾರವನ್ನನ
ಹಮಿಮ ಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ .
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ಕಾಯ್ಕದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಡಿ.ಐ.ಎೇಂ.ಸಿಯನ್ನನ
ರಚಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರೆಳಿಗೆ ತಪ್ರಸಣೆಗೆ
ಹೊೋದ್ಯಗ ಕಂಡು ಬಂದ
ಲ್ೋಪ್ದೋಷ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ನೋಟಿಸ್ ನಿೋಡುವ ಕಡತ.
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ವರದಿ
ಕಡತ ಭಾಗ 3.
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ಜಿಲ್ಲಿ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ
ನಡವಳಿ ಕಡತ.
ಪಿ.ಸಿ & ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ
ವರದಿಗಳನ್ನನ
ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯಕೆಕ

ಕಳುಹಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

19

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/05/
2016-17

ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್ ಸ್ಥೇಂಟ್ರೆಳಿಗೆ ಬೇಟಿ
ನಿೋಡಿ ತಪ್ಸಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ
ಮಾನೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ರವರಿೇಂದ
ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾ.ವೈ/07/2014-15

2

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/02/201415

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾ.ವೈ/07/2017-16

ದಿನಾೇಂಕ: 27/05/14 ರಂದು
ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ರ ಅಜಿಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ಪ್ರಿೋಶಿಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ
ನಡವಳಿ ಕಡತ.
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಾಯ್ಕದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2013 ರ ಅೇಂತೆ ಕೆಕ
ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ರ ವಿರುದಿ
ಕರ ಮಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ
ವರದಿ ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಕಡತ.
ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ರ ವಿರುದದ
ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮ ಜರುಗ್ರಸಲ್ಲ
ಜಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ದ ಮತ್ತು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಮಟ್ಟ ದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ
ರಚಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾ.ವೈ/07/2014-15

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾ.ವೈ/ /2013-14

6

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾ.ವೈ/01/2012-13

7

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/07/201415

8

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾ.ವೈಸಂ/ನೋ2/2010-11

9

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/01/201314

10

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ/01/201213

ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಮತ್ತು ಪಿ.ಸಿ.&
ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ಬ್ಗೆೆ ಆದೇಶ್ದ
ಕರಡು ಪ್ತರ
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರದಲ್ಲಿ
ಆಯುಷ್ ವೈದೆ ರಿಗೆ
ನೋಟಿಸ್ ಅವರ ವಿಳ್ಳಸ
ಕಳುಹಿಸಿದುದ ಅವು ಸಿವ ೋಕೃತಿ
ಆಗದ್ ಹಿೇಂತಿರುಗ್ರ ಬಂದಿರುವ
ಪ್ತರ ಗಳ ಕಡತ.
ವಿದ್ಯೆ ಹಿತ್ಯ ಇಲಿ ದ್
ಅಲ್ೋಪ್ರಿಕ್/ ಆಯುಷ್
ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ ಪ್ದದ ತಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಲ್ಲಸಿ ಚರ್ಕತ್ಯ್ ನಿೋಡುತಿು ರುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಅವಧಿಕೃತ ನಕಲ್ಲ
ವೈದೆ ರ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ
ನಡೆಸಲ್ಲ ಅನ್ನಮತಿ
ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಖಾಸಗ್ರ ವೈದೆ ರ್ಕೋಯ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ನೋೇಂದಣಿ
ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ
ಮುದಿರ ಸಿ, ಸರಬ್ರಾಜು
ಮಾಡಲ್ಲ ಧರಪ್ಟಿಟ
ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕೆ.ಪಿ.ಎೇಂ.ಇ ಕಾಯ್ಕದ ಯಡಿ
ಖಾಸಗ್ರ ಆಸಪ ತ್ಯರ / ರ್ಕಿ ನಿಕ್/
ಲ್ಲೆ ಬ್ ಮತ್ತು ಸಾಕ ೆ ನಿೇಂಗ್
ಸ್ಥೇಂಟ್ರೆಳ ನೋೇಂದಣಿ ಬ್ಗೆೆ .
ನಕಲ್ಲ ವೈದೆ ರ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ
ಮಾಡಿ ಪ್ರ ಕರಣ
ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿರುವ ಕಡತ.

11

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಖಾ.ವೈ/07/2014-15

ಔಡಿigiಟಿಚಟ್s..

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ

ದಿನಾೇಂಕ: 01.03.2018
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಖಅಊಔ/ಅ P/Pಅ&Pಓಆಖಿ/47ಅಔPಙ/
2014-15

2

Pಅ&Pಓಆಖಿ/03/01-02

3

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/01/
2015-16

4

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/02/
2017-18

5

ಜಿ.ಆ.ಕು.ಕ/ಚ.ಪುರ/ಪಿ.ಸಿ.& ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ/01/
2017-18

ಉUಖUಏಖUP್ೇಂ
ಓUಖSIಓಉ ಊಔಒಇ,
ಅಊIಓಖಿಊೇಂಒೇಂಓI.
ಆಡಿ. ಏ. ್ೇಂಡಿuಟಿಚ
ಐಚಞshmi Sಛಿಚಟಿಟಿiಟಿg
ಅeಟಿಣeಡಿ ಗ್ರಚsಚvi ಖoಚಜ
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi- 563125
ಶಿರ ೋಮತಿ ರಾಧಮಮ ಬಿನ್.
ಕೋೇಂ ನರಸಿೇಂಹಯೆ
ಅೇಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಿಕತ್ಯಿ
ವಿಚಾರಣಾ ವರಧಿ ಹಾಗೂ
ಕಾನೂನ್ನ ಸಲಹೇ ಬ್ಗೆೆ .
Peoಠಿಟ್e’s Suಡಿgiಛಿಚಟ್
ಚಟಿಜ ಒಚಣeಡಿಟಿiಣರ್ಥ
ಊome, ಔಠಿಠಿ ಏ.ಇ.್ , ಓ.ಖ.
ಇxಣeಟಿಣioಟಿ,
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi-563125
ಐಚಞshmi ಅಟ್iಟಿiಛಿ
ಚಟಿಜ Sಛಿಚಟಿಟಿiಟಿg
ಅeಟಿಣಡಿe ಗ್ರಚsಚvi

ಏಚಟ್ರ್ಥಚಟಿಚ
ಒಚಟಿಣಚಠಿಚ ಖoಚಜ,
ಓ.ಖ. ಇxಣeಟಿsioಟಿ,
ಅhiಟಿಣhಚmಚಟಿi-563125

ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೇಂಭ ಕಲ್ಲೆ ಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕಡತದಲ್ಲಿ ರುವ ರ್ಕರಿಯ
ಪುರುಷ್ ಆರೋಗೆ
ಸಹಾಯಕರ ವಿವರಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಕಡತ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾೇಂಕ

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

1

ಸಿ(3)/06/2009-10

2

ಸಿ(3)/145/2012-13

3

ಸಿ(3)/191/2013-14

4

ಡಿ.ಎಲ್.ಓ/01/2015-16

ಶಿರ ೋ ಜಿ.ವೆೇಂಕಟೇಶ್, ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಜಿಲ್ಲಿ
ಮಲೇರಿಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಚೇರಿ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಅರುಣೇೇಂದರ ಕುಮಾರ್.ಬಿ
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಇವರ ಖಾಯಂ
ಪೂವಿ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷ್ಣೆ
ಬ್ಗೆೆ .
ಎೇಂ.ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಜಿಲ್ಲಿ ವಿಬಿಡಿಸಿಪಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಹೆಚ್.ನರಸಿೇಂಹಯೆ
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ/ಪಿ.ಎೇಂ.ಡಬುೆ ಿ ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನನ
ಜಿಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಾ ರೋಗ
ನಿಮಾಿಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ

30/4/2009

21/2/2013

30/4/2013

23/4/2015

ಷ್ರಾ

ಕಳುಿ ವ ಬ್ಗೆೆ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು

5

ಸಿ(3)/68/2008-09

6

ಸಿ(3)/77/2009-10

7

ಸಿ(3)/59/2012-13

8

ಸಿ(3)/45/2013-14

9

ಸಿ(3)/68/2013-14

10

ಸಿ(3)/82/2013-14

ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

ಶಿರ ೋ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್
ರಾಮಮೂತಿಿ, ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಮಹೇಶ್, ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ನಾಗರಾಜೇೇಂದರ ಪ್ರ ಸಾದ್
ಟಿ.ಎನ್, ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ವೆೇಂಕಟೇಶ್ ಎೇಂ.ಎಸ್,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಇವರಿಗೆ
ಬಾೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ ಹುದ್ದ ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್.ಸಿ ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಇವರಿಗೆ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

18/3/2009

9/2/2010

10/10/2012

18/7/2013

28/11/2013

1/2/2014

11

ಸಿ(3)/29/2012-13

12

ಸಿ(3)/150/2012-13

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ನರಸಿೇಂಹಯೆ ,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ ಮಿ,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

9/7/2012

28/2/2013

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

13

ಸಿ(3)/94/2012-13

14

ಸಿ(3)/47/2013-14

15

ಸಿ(3)/84/2013-14

16

ಸಿ(3)/14/2014-15

17

ಸಿ(3)/70/2014-15

18

ಸಿ(3)/73/2014-15

19

ಸಿ(3)/11/2015-16

ಎೇಂ.ಎಸ್ ದೇವರಾಜ್,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ವಿ.ಬಿ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ರೆಡಿಿ
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಎೇಂ.ಆರ್ ಪ್ರವಿತಮಮ
ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇವರು
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಹುದ್ದ ಗೆ ನೇಮಕ
ಗೇಂಡು ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಯಗವಕೋಟೆ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಎನ್. ವಿಷ್ಣಣ ಕುಮಾರ್
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಆರ್.ವಿ ಲಕ್ಷಮ ಣರೆಡಿಿ ,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಚೊಕಕ ರೆಡಿಿ ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕೈವಾರ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಎಸ್. ತಾಹರನ ಯಮ್,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ

3/1/2013

5/2/2014

11/2/2015

3/3/2015

ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

20

ಸಿ(3)/26/2015-16

ಶಿರ ೋ ಶಂಕರ ರೆಡಿಿ .ಕೆ,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

18/8/2015

ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

21

ಸಿ(3)/81/2013-14

22

ಸಿ(3)/85/2013-14

23

ಸಿ(3)/92/2013-14

24

ಸಿ(3)/19/2014-15

25

ಸಿ(3)/29/2015-16

ಲ್ೋಕಶ್ ವಿ ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ
ಇವರಿಗೆ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಗಂಜಿಗುೇಂಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಎೇಂ.ಮಹೇಶ್ ದೇವನಹಳಿಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಇವರು ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ
ಹುದ್ದ ಗೆ ನೇಮಕಗೇಂಡು
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.
ದೇವನಹಳಿಿ ತಾ|| ಇವರು
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಹುದ್ದ ಗೆ ನೇಮಕ
ಗೇಂಡು ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಸಾದಲ್ಲಗೆ
ಶಿರ ೋ ಆರ್. ಗವಿೋರಂಗಪ್ಪ ,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಇವರು ಗೈರು
ಹಾಜರಾಗ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ
ರಾಜಪ್ಪ , ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೇಮಾಲಿಹಳಿಿ , ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

30/1/2014

5/2/2014

9/7/2014

5/9/2015

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
26

ಸಿ(3)/57/2013-14

ಶಿರ ೋ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಹಮನ್,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ

10/9/2013

27

ಸಿ(3)/69/2013-14

28

ಸಿ(3)/86/2013-14

29

ಸಿ(3)/08/2014-15

30

ಸಿ(3)/49/2014-15

ಎೇಂ.ಟಿ ಸಂದಿೋಪ್, ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ
ಬಾೆ ಕಲ್ಲಣ್ ಹುದ್ದ ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿ ನಿೋಡಿ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬಿೋಚಗಾನಹಳಿಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಗಂಗಾದರ ಜೆ.ಎನ್ ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾ|| ಇವರು ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ
ಹುದ್ದ ಗೆ ನೇಮಕಗೇಂಡು
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಎಲ್ಿ ೋಡು,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಹೊಸದ್ಯಗ್ರ ಇಲ್ಲಖ್ಯಗೆ ಸೇರಿದ
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ ಇವರಿಗೆ ಬಾರ್ಕ
ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬ್ಗೆೆ
ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್,
ರ್ಕ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬುರುಡುಗುೇಂಟೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

29/11/2013

11/2/2014

27/05/2014

26/12/2014

ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೇಂಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕಡತದಲ್ಲಿ ರುವ ಹಿರಿಯ
ಪುರುಷ್ ಆರೋಗೆ
ಸಹಾಯಕರ ವಿವರಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(3)/22/2010-11

2

ಸಿ(3)/10/2011-12

ವಿಷ್ಯ
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಚಲಪ್ತಿ, ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಗೂಳೂರು,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಎಸ್ ಗೋಪ್ರಲಕೃಷ್ಣ ,
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ

ಕಡತ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾೇಂಕ

ಷ್ರಾ

6/7/2010

ನಿವತು

11/5/2011

ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
3

ಸಿ(3)/42/2011-12

4

ಸಿ(3)/78/2011-12

5

ಸಿ(3)/99/2011-12

6

ಸಿ(3)/34/2012-13

7

ಸಿ(3)/35/2012-13

8

ಸಿ(3)/41/2012-13

9

ಸಿ(3)/51/2012-13

10

ಸಿ(3)/64/2012-14

11

ಸಿ(3)/116/2012-13

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಚಲಪ್ತಿ, ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಗೂಳೂರು,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಆರ್.ವಿ ತಿಮಮ ಪ್ಪ ,
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಹನ್ನಮಂತಶೆಟಿಟ ,
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಹನ್ನಮಂತಶೆಟಿಟ ,
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಎ.ಎಸ್.ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜ್
ಹುಸೇನ್, ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಯೆ ,
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ, ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಶಿರ ೋ ಜಿ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್,
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಕಾಷ್, ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ತೇಂಡೇಬಾವಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಕಾಷ್, ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ತೇಂಡೇಬಾವಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು

20/7/2011

22/11/2011

24/2/2012

16/7/2012

16/7/2012

6/8/2012

30/8/2012

6/10/2012

4/2/2013

ನಿವತು

12

ಸಿ(3)/120/2012-13

13

ಸಿ(3)/07/2013-14

14

ಸಿ(3)/67/2013-14

15

ಸಿ(3)/05/2014-15

16

ಸಿ(3)/22/2015-16

17

ಸಿ(3)/27/2015-16

ಶಿರ ೋ ವೆೇಂಕಟೇಶ್ ಜಿ. ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಜನಾಥಿನರೆಡಿಿ ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋ.ಕೆ.ರಾಮಸಾವ ಮಿ (ನಿವತಿು )
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುರಗಮಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗ್ರ
ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ ಹುದ್ದ ಯೇಂದ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಕರರ ಹುದ್ದ ಗೆ
ಪ್ದೋನನ ತಿ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ
ವೈ.ಬಿ.ಪುಟ್ಟ ರಾಮು,
ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ,
ತಾ.ಆರೋಗಾೆ ಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಚೇರಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

7/2/2013

30/4/2013

25/11/2013

ನಿವತು

24/4/2014

3/7/2015

18/8/2015

ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೇಂಭ ಕಲ್ಲೆ ಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕಡತದಲ್ಲಿ ರುವ ಕೆೆ ೋತರ
ಆರೋಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿವರಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಕಡತ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾೇಂಕ

ಷ್ರಾ

1

ಸಿ(3)/24/2009-10

ಶಿರ ೋ ಹರಿೋಶ್, ಕೆೆ ೋತರ ಆರೋಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಯನಹಳಿಿ ,

9/7/2009

ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ದ್

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

2

ಸಿ(3)/65/2009-10

3

ಸಿ(3)/63/2012-13

4

ಸಿ(3)/80/2012-13

5

ಸಿ(3)/60/2013-14

ಶಿರ ೋ ರ್ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆೆ ೋತರ
ಆರೋಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಎಲ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್,
ಕೆೆ ೋತರ ಆರೋಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ತಾ.ಆ.ಕಚೇರಿ ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋ ಜಿ.ಹರಿೋಶ್
ತಾ.ಆ.ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ಇವರನ್ನನ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಕೆಲಸ
ನಿವಿಹಿಸಲ್ಲ ಸರ ಚಸುವ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಆರ್ ವಿೇಂಧಾೆ ,
ಕೆೆ ೋತರ ಆರೋಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

1/1/2010

ವಗಾಿವಣೆ

19/8/2009

ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ದ್

18/10/2014

ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ದ್

10/9/2013

ವಗಾಿವಣೆ

ಷ್ರಾ

ಜಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೇಂಭ ಕಲ್ಲೆ ಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಕಡತದಲ್ಲಿ ರುವ ರ್ಕರಿಯ
ವೈದ್ೆ ೋತರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ
ವಿವರಗಳು
ಕರ .ಸಂ
1

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷ್ಯ

ಕಡತ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾೇಂಕ

ಸಿ(3)/64/2010-11

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಮೋಹನ್,
ರ್ಕ.ವೈ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ತಾ.ಆ. ಕಚೇರಿ ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

22/12/2010

2

ಸಿ(3)/87/2011-12

3

ಸಿ(3)/104/2011-12

4

ಸಿ(3)/83/2012-13

5

ಸಿ(3)/83/2012-13

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎನ್
ನಾಗರಾಜರಾವ್,
ರ್ಕ.ವೈ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ತಾ.ಆ.ಕಚೇರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಹೆಚ್.ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಕಾಷ್,
ರ್ಕ.ವೈ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋ ಎನ್.ವಿ ರಾವ್,
ರ್ಕ.ವೈ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎನ್
ನಾಗರಾಜರಾವ್,
ರ್ಕ.ವೈ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ತಾ.ಆ.ಕಚೇರಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು

4/1/2012

16/3/2012

15/5/2012

10/12/2012

ಕಡತದಲ್ಲಿ ರುವ ಹಿರಿಯ
ವೈದ್ೆ ೋತರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ
ವಿವರಗಳು
6

ಸಿ(3/27/2011-12

7

ಸಿ(3)/38/2012-13

8

ಸಿ(3)/82/2012-13

9

ಸಿ(3)/80/2013-14

ಶಿರ ೋ ನಾರಾಯಣಸಾವ ಮಿ,
ಹಿ.ವೇ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ
ಬಿ.ಎೇಂ ಚನನ ರಾಯಾಚಾರಿ,
ಹಿ.ಮೇ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಎಸ್.ಮೋಹನ್,
ಹಿ.ಮೇ.ಮೇಲ್ಲಚ ಚಾಕರು,
ಜಿಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಾ ರೋಗ
ನಿಮಾಿಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಚೇರಿ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಎನ್ ಸುಬ್ರ ಮಣೆ ೇಂ,
ಹಿ.ಮೇ.ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

30/6/2011

18/7/2012

10/12/2012

17/2/2014

ರ್ಕರಿಯ ಮಹಿಳ್ಳ ಆರೋಗೆ
ಸಹಾಯರ್ಕಯರು
ಕಡತದಲ್ಲಿ ರುವ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ (3)
ರ ವಿವರಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಹೆಸರು/ಪ್ದನಾಮ/ಕತಿವೆ
ನಿರತ ಸಥ ಳ

ಕಡತ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾೇಂಕ

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

1

ಸಿ(3)/53/2011-12

2

ಸಿ(3)/102/2012-13

3

ಸಿ(3)/20/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ಆದಿಲಕ್ಷಮ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬಿೋಚಗಾನಹಳಿಿ , ಗುಡಿಬಂಡೆ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕೆ.ಗ್ರೋತಾೇಂಜಲ್ಲ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಯಲ್ಿ ೋಡು,
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಿ.ಎೇಂ
ನಿಮಿಲ್ಲದೇವಿ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ತಾ.ಆಸಪ ತ್ಯರ ಗುಡಿಬಂಡೆ

17/01/2013

10/7/2014

ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

ಸಿ(3)/56/2008-09

4

ಸಿ(3)/69/2008-09

5

ಸಿ(3)/37/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಲ್. ಚಂದರ ಕಳ್ಳ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ.ಸಿ
ಲರ್ಕೆ ಮ ೋದೇವಮಮ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಚಾಕವೇಲ್ಲ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಮುನಿಯಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಬಿಳೂಿ ರು, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

6/2/2009

24/03/2008

18/07/2012

ಷ್ರಾ

ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಸಿ
ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರಿ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ವಿ ರಮಾಮಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

6

ಸಿ(3)/81/2012-13

7

ಸಿ(3)/105/2012-13

8

ಸಿ(3)/108/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಪಿ.ರಜುಲ್ಲಿ ಬಾಯ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

17/01/2013

9

ಸಿ(3)/141/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್ ಸಾಕಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

24/03/2008

10

ಸಿ(3)/142/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಿ.ಸರೋಜಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

19/02/2013

11

ಸಿ(3)/156/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಲ್.ಮಂಜುವಾಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

18/03/2013

12

ಸಿ(3)/02/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ.ನಿೋಲಮಮ
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

15/04/2014

13

ಸಿ(3)/31/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜೆ.ಅಮರಾವತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

18/08/2014

14

ಸಿ(3)/45/2014-15

15

ಸಿ(3)/56/2014-15

16

ಸಿ(3)/60/2014-15

ಸಿ(3)/29/2015-16

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಸಿ ರಮಾಮಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ನಾಗಮಣಿ ವಿ. ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸರಸವ ತಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

10/12/2012

17/01/2013

20/11/2014

13/01/2015

30/01/2015

8/1/2016

17

ಸಿ(3)/33/2015-16

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ಈಶ್ವ ರಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಾಗಾಿನ್ನಕುೇಂಟೆ,
ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

2/2/2016

ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
17

ಸಿ(3)/18/2010-11

18

ಸಿ(3)/50/2012-13

19

ಸಿ(3)/48/2013-14

20

ಸಿ(3)/89/2013-14

21

ಸಿ(3)/47/2014-15

22

ಸಿ(3)/59/2014-15

23

ಸಿ(3)/62/2014-15

24

ಸಿ(3)/67/2014-15

25

ಸಿ(3)/74/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ಅಮರಾವತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಸಾದಲ್ಲ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ವಿ.ವರಲರ್ಕೆ ಮ ೋ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸಮ
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಬಿ.ನಿೋಲಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮೇಲ್ಲರು, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ.ಮುನಿರತನ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ.ವಿಜಯ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ಚಂದರ ಕಲ್ಲ ಟಿ.ಎೇಂ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮೇಲ್ಲರು, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಸಮಿೋರ ಎೇಂ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಶೆಟಿಟ ಹಳಿಿ ,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿಲಪ ಎ.ಎನ್, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಬಿ.ಏೇಂಜಲ್ ಸವಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

21/06/2010

30/08/2012

22/07/2013

15/05/2015
2/12/2014

29/01/2015

2/2/2015

4/2/2015

3/3/2015

26

ಸಿ(3)/07/2015-16

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ಆದ್ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

11/5/2015

27

ಸಿ(3)/09/2015-16

ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಿ.ಮುನಿರತನ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ

1/3/2014

ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
28

ಸಿ(3)/48/2009/10

29

ಸಿ(3)/49/2012-13

30

ಸಿ(3)/75/2012-13

31

ಸಿ(3)/89/2012-13

32

ಸಿ(3)/136/2012-13

33

ಸಿ(3)/29/2013-14

34

ಸಿ(3)/92/2013-14

35

ಸಿ(3)/10/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ಶೈಲ್ಲ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ನಾಯನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಸಿ.ಪೆರ ೋಮಲ್ಲೋಲ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ದಿಬೂಬ ರು,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಮಂಗಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಿ.ಲರ್ಕೆ ಮ ೋದೇವಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕೆ.ಪಿ.ಗ್ರೋತ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮುದ್ದ ೋನಹಳಿಿ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆರ್.ಲಲ್ಲತಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆರ್.ಶಿವಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿಜಯಲರ್ಕೆ ಮ ೋ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ

16/09/2009

21/12/2012

19/02/2013

17/03/2014

2/6/2014

ತಾಲ್ಲಿ ಕು

36

ಸಿ(3)/13/2014-15

37

ಸಿ(3)/37/2014-15

38

ಸಿ(3)/42/2014-15

39

ಸಿ(3)/61/2014-15

40

ಸಿ(3)/71/2014-15

41

ಸಿ(3)/30/2015-16

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ಸರಸವ ತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಪೆರೇಸಂದರ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಆರ್.ಜಿ ನರಸಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಡಿಕಲ್, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ವಿ ಅಕಕ ಯೆ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಂದಿ, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಅಶಿಚ ನಿ ಕೆ. ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಪೆರೇಸಂದರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ, ಎೇಂ.ತವಮಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಶಿರೋಮಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು & ಜಿಲೆಿ

16/06/2014

20/10/2014

7/11/2014

30/01/2015

18/02/2015

8/1/2013

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು

41

ಸಿ(3)/13/2007-08

ಸಿ(3)/20/2009-10

ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ.ಗುಣಭೂಷ್ಣಂ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ರಮಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕು.ಎೇಂ.ಸಿ.ಗ್ರೋತಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು

25/03/2008

6/7/2009

42

ಸಿ(3)/08/2012-13

43

ಸಿ(3)/20/2012-13

44

ಸಿ(3)/21/2012-13

45

ಸಿ(3)/53/2012-13

46

ಸಿ(3)/54/2012-13

47

ಸಿ(3)/58/2012-13

48

ಸಿ(3)/65/2012-13

49

ಸಿ(3)/85/2012-13

50

ಸಿ(3)/110/2012-13

ಬಿ.ಕೆ.ಸರಸವ ತಿ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಲರ್ಕೆ ಮ ೋನರಸಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆರ್.ಕಾೇಂತಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಿಧುರಾಶ್ವ ತಥ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ.ಲಕ್ಷಮ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕಮದರ
ಹುದುಗೂರು,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ರತನ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿ.ಲರ್ಕೆ ಮ ೋನರಸಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ರತನ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಸಲ್ಲಮ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಅಲಕಾಪುರ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕು.ಮಂಜುಳ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಇವರನ್ನನ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಪ್ಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ ಸಕಾಿರಿ
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ

11/4/2012

25/05/2012

25/05/2012

4/9/2012

6/11/2012

10/10/2012

16/10/2012

11/12/2012

24/01/2013

51

ಸಿ(3)/137/2012-13

52

ಸಿ(3)/138/2012-13

53

ಸಿ(3)/143/2012-13

54

ಸಿ(3)/170/2012-13

55

ಸಿ(3)/22/2013-14

56

ಸಿ(3)/46/2013-14

57

ಸಿ(3)/51/2013-14

58

ಸಿ(3)/55/2013-14

59

ಸಿ(3)/59/2013-14

ಶಿರ ೋಮತಿ ಪಿ.ಮುನಿರತನ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಡಿ.ವಿ ವೇದ್ಯವತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಹಸಿೋನಾ ಬಾನ್ನ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಬಿ.ಎನ್ ನಂಜಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕಮದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ಗೌರಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಿದುರಾಶ್ವ ತಥ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಮೇರಿ ನಕ್ಷತರ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಫಜಲ್ಲನಿನ ಸಾ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಎಸ್.ಸುಧಾ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಇೇಂದಿರಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕಒದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

19/02/2013

19/02/2013

19/02/2012

26/03/2013

3/5/2013

18/07/2013

30/08/2013

10/9/2013

60

ಸಿ(3)/62/2013-14

61

ಸಿ(3)/64/2013-14

ಸಿ(3)/65/2013-14

62

ಸಿ(3)/90/2013-14

63

ಸಿ(3)/91/2013-14

64

ಸಿ(3)/95/2013-14

65

ಸಿ(3)/01/2014-15

66

ಸಿ(3)/04/2015-16

ಸಿ(3)/09/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಯಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ವೈಲೆಟ್ ಮೇರಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ
ಆರ್.ಎನ್.ಶ್ಕುೇಂತಲಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ||
ಬಿ.ಎನ್ ಮಹಾದೇವಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕಲ್ಲಿ ನಾಯನಕಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಎೇಂ.ಎ ಆನಂತಲರ್ಕೆ ಮ ೋ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ರೆಡಿ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಅಲ್ಲೋಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಮತವ ಮಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಮತ್ತು ವಮಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಯಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು,

2/6/2014

28/10/2013

28/10/2013

1/3/2014

1/3/2014

26/03/2014

5/4/2014

10/4/2015

2/6/2014

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು

67

ಸಿ(3)/21/2014-15

68

ಸಿ(3)/26/2014-15

69

ಸಿ(3)/46/2014-15

70

ಸಿ(3)/51/2014-15

71

ಸಿ(3)/52/2014-15

72

ಸಿ(3)/53/2014-15

73

ಸಿ(3)/55/2014-15

74

ಸಿ(3)/58/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ತ್ತಳಸಿದೇವಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸೌಭಾಗೆ ಎಲ್,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ರಾದಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಬಿ.ನರಸಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿ ಅಶ್ವ ತಥ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಡಿ.ಪ್ರಳೆ , ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಶಾೇಂತಕುಮಾರಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಮಹಾದೇವಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ
ಆಯ್ಕಕ ಪ್ಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಅಭೆ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಕೌನಿ್ ಲ್ಲೇಂಗ್ ಮುಖಾೇಂತರ
ಸಥ ಳ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಳುಿ ವ

10/7/2014

25/07/2014

2/1/2015

2/1/2015

5/1/2015

6/1/2015

24/01/2015

ಬ್ಗೆೆ . (ಮಮತ ಎಸ್.ಕೆ)

75

ಸಿ(3)/63/2014-15

76

ಸಿ(3)/64/2014-15

77

ಸಿ(3)/72/2014-15

78

ಸಿ(3)/36/2015-16

ಸಿ(3)/37/2015-16

ಪ್ರವನಿ ಎಲ್. ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಗಂಗಾದೇವಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ ರತನ ಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಗ್ರೋತಮಮ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ವಾಟ್ದಹೊಸಹಳಿಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ರತನ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರೂಡಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು

2/2/2015

2/2/2015

20/2/2015

4/2/2016

19/02/2016

ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು

78

ಸಿ(3)/70/2008-09

79

ಸಿ(3)/38/2009-10

80

ಸಿ(3)/15/2010-11

ಎನ್.ಎಸ್ ಪ್ದ್ಯಮ ವತಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕುರುಬೂರು, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ವರಲರ್ಕೆ ಮ ೋ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್, ಪ್ರಿಮಳ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

28/08/2009

8/6/2010

81

ಸಿ(3)/29/2010-11

82

ಸಿ(3)/16/2011-12

83

ಸಿ(3)/07/2012-13

84

ಸಿ(3)/28/2012-13

85

ಸಿ(3)/32/2012-13

86

ಸಿ(3)/39/2012-13

87

ಸಿ(3)/68/2012-13

88

ಸಿ(3)/69/2012-13

89

ಸಿ(3)/74/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಲಲ್ಲತಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಜಿ.ಕನಕಮಮ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಕಾಿರಿ ಯುನಾನಿ
ಚರ್ಕತಾ್ ಲಯ ಚೇಂತಾಮಣಿ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಡಿ.ವಿ
ಅಲ್ಲವೇಲಮಮ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಮಂಜುಳ್ಳದೇವಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಹೆಚ್.ಸರೋಜಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ವಿ ಮಂಗಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ಸುಶಿೋಲಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ವೈ.ಇ ಸರಸವ ತಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ

29/07/2010

31/05/2011

9/4/2012

9/7/2012

12/7/2012

20/11/2012

22/11/2012

ತಾಲ್ಲಿ ಕು

90

ಸಿ(3)/104/2012-13

91

ಸಿ(3)50/2013-14

92

ಸಿ(3)/16/2013-14

93

ಸಿ(3)/03/2014-15

94

ಸಿ(3)/12/2014-15

95

ಸಿ(3)/32/2014-15

96

ಸಿ(3)/36/2014-15

97

ಸಿ(3)/40/2014-15

ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿಜಯಲರ್ಕೆ ಮ ೋ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಕು. ಸರಿತಾ. ಎೇಂ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಏ.ಕೆ.ದೇವಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ದಿ. ಲಲ್ಲತಮಮ ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಇವರ
ಮಗಳ್ಳದ ಕು.ಸಾವ ತಿ ರವರಿಗೆ
ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ಬ್ಗೆೆ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ಎೇಂ.ಚೌಡಮಮ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಇರಗಂಪ್ಲ್ಲಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪಿ.ಎೇಂ ಗಾಯತಿರ ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ
ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ಅಮಾರಾವತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ರೂಪ್ರವತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

30/07/2013

23/05/2013

26/08/2014

18/10/2014

30/10/2014

98

ಸಿ(3)/41/2014-15

99

ಸಿ(3)/44/2014-15

100

ಸಿ(3)/48/2014-15

101

ಸಿ(3)/65/2014-15

102

ಸಿ(3)/68/2014-15

103

ಸಿ(3)/69/2014-15

104

ಸಿ(3)/05/2015-16

105

ಸಿ(3)/23/2015-16

106

ಸಿ(3)/25/2015-16

ಶಿರ ೋಮತಿ ರೂಪ್ ಆರ್,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಡಿ.ವಿ
ಅಲ್ಲವೇಲಮಮ , ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸ.ಆ.ಕೇಂದರ ಬ್ಟ್ಿ ಹಳಿಿ ,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎ.ಜಾೇಂಬ್ವತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ,
ಕೆ.ಎನ್.ಭಾಗೆ ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಚನನ ಸಂದರ , ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ವಿ ನೇತಾರ ವತಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಎಸ್,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಿ.ತಿಲಗರಾಣಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಎ.ಗ್ರೋತಾ, ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ ಕುರುಬೂರು,
ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸುಸನಕುಮಾರಿ,
ರ್ಕ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕುರುಬೂರು, ಚೇಂತಾಮಣಿ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

30/10/2014

26/12/2014

2/2/2015

11/1/2015

11/2/2015

16/04/2015

5/10/2015

17/08/2015

ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳ್ಳ ಆರೋಗೆ ಸಹಾಯಕರ
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ (3) ರ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(3)/79/2010-11

2

ಸಿ(3)/13/2011-12

3

ಸಿ(3)/70/2012-13

4

ಸಿ(3)/77/2012-13

5

ಸಿ(3)/100/2012-13

6

ಸಿ(3)/103/2012-13

7

sಸಿ(3)/15/2013-14

ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಹೆಸರು/ಪ್ದನಾಮ/ಕತಿವೆ
ನಿರತ ಸಥ ಳ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ದ್ಯಮ ವತಮಮ ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಆರ್
ಸೌಭಾಗೆ ಲರ್ಕೆ ಮ ೋ, ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ
ತಾ.ಆ.ಕಚೇರಿ ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಜಿ.ಶಾರದಮಮ ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಗಂಗಮಮ ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಿಬೂಬ ರು, ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ಅಮುದ್ಯ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ತೇಂಡೇಬಾವಿ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು
ಶಿರ ೋಮತಿ
ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಮಮ ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ ,
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ಸಾರಾಳ್,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಿಟೆಟ ೋಮರಿ, ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ತಾ||

ಕಡತ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾೇಂಕ
18/2/2011

18/6/2011

20/11/2012

21/5/2012

3/2/2016

17/01/2013

21/05/2013

ಷ್ರಾ

8

ಸಿ(3)/54/2013-14

9

ಸಿ(3)/06/2014-15

10

ಸಿ(3)/01/2015-16

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಿ.ಗೌರಮಮ ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಕೈವಾರ, ಚೇಂತಾಮಣಿ ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ಎನ್ ಉಮಾವತಿ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ನಾಮಗೇಂಡುಿ ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕೆ.ಗಂಗರತನ ಮಮ ,
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ದಡಿ ಗರ ಹಾರ, ಶಿರಾ
ತಾಲ್ಲಿ ಕು

ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ (3) ರ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕಯರ ಕಡತಗಳ
ವಿವರ
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಿ(3)/60/2008-09

2

ಸಿ(3)/10/2009-10

3

ಸಿ(3)/20/2009-10

4

ಸಿ(3)/63/2009-10

5

ಸಿ(3)/42/2008-09

6

ಸಿ(3)/71/2010-11

ಸಿಬ್ಬ ೇಂದಿ
ಹೆಸರು/ಪ್ದನಾಮ/ಕತಿವೆ
ನಿರತ ಸಥ ಳ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸುಮಿತರ , ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲಮಮ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಪೆರೇಸಂದರ , ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ರಾಧಮಮ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಹೊಸೂರು ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಪ್ದ್ಯಮ ವತಿ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಪ ತ್ಯರ ,
ಚಕಕ ಬ್ಳ್ಳಿ ಪುರ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕು.ಡಿ.ಸುಕನೆ .
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗುಡಿಬಂಡೆ.
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆಶಾ.ವಿ ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಪ್ರರ .ಆ.ಕ. ಮೇಲ್ಲರು,
ಶಿಡಿ ಘಟ್ಟ .

28/8/2013

26/4/2014

1/4/2015

ಶಿರ ೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

7

ಸಿ(3)/56/2011-12

8

ಸಿ(3)/06/2012-13

9

ಸಿ(3)/10/2012-13

10

ಸಿ(3)/13/2012-13

11

ಸಿ(3)/57/2012-13

12

ಸಿ(3)/61/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ರಶಿಮ ಆರ್.ಸಿೇಂಡೆ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಟ್ಿ ಘಟ್ಟ

13

ಸಿ(3)/72/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಟಿ. ರಮಾಬಾಯ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಸಾ.ಆ.ಶಿಟ್ಿ ಘಟ್ಟ

14

ಸಿ(3)/86/2012-13

ಶಿರ ೋಮತಿ ಬಿ.ಮಂಜುಳ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

15

ಸಿ(3)/90/2012-13

16

ಸಿ(3)/151/2012-13

17

ಸಿ(3)/156/2012-13

18

ಸಿ(3)/13/2013-14

19

ಸಿ(3)/28/2013-14

20

ಸಿ(3)/30/2013-14

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್.ಪ್ರ ಮಿೋಳ,
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಎನ್.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎೇಂ.
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ
ಕಡತಗಳನ್ನನ ನಿೋಡಲ್ಲ
ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಸಥ ಳ ಬ್ದಲ್ಲವಣೆ ಕೋರಿ
ಆರೋಗೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ
ಅಜಿಿ.
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ಕೋರ್ಕಲ್ಲದೇವಿ,
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ

ಶಿರ ೋಮತಿ ಸುಮಿತರ , ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಅನಿತಾ
ಆರ್.ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಲ್. ಮಂಜುವಾಣಿ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಜೆ.
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಸಾ.ಆ.ಬಾಗೇಪ್ಲ್ಲಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಅೇಂಬಿಕಾ ಬಿ.ಎೇಂ.
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೆೇಂದರ
ಸಾದಲ್ಲ.
ಶಿರ ೋಮತಿ ಶೈಲಜಾ. ಜೆ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
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ಶಿರ ೋಮತಿ ಸುನಿತಾ ಎಸ್.ಜಿ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋ ಜನಾಧಿನ ಜಿ.
ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಸಿ.ಆರ್
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಕಾೇಂತಮಮ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಬಿ.ಶಾರದ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ.
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎೇಂ.ಜಿ.ತಾರ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ.
ಆಸಪ ತ್ಯರ ಯಲ್ಲಿ ನ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕರ
ಕರತ್ಯಯ ಕಾರಣ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ
ವೆ ವಸ್ಥಥ ಬ್ಗೆೆ .
ಶಿರ ೋ ಪಿೋರುಖಾನ್ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್. ಸುಶಿೋಲಮಮ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಪೆರೇಸಂದರ , ಚ.ಪುರ ತಾ||
ಶಿರ ೋಮತಿ ಎನ್ ಸರೋಜಮಮ ,
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕೇಂದರ
ಮಂಚೇನಹಳಿಿ .
ಶಿರ ೋಮತಿ ರಾಧಮಮ ಎೇಂ.
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ, ಪ್ರರ .ಆ.ಕ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ತಾ||.
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ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಾೇಂಭವತಿ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಿ.ಶಾೇಂತ ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ
ಶಿರ ೋಮತಿ ಆನಂದಮಮ
ಶುಶ್ರರ ಷ್ರ್ಕ,
ಸಾ.ಆ.ಚೇಂತಾಮಣಿ

